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“Nessas páginas contarei, com fartura de 
pormenores, as cenas mais jocosas e as mais 
dolorosas que passam dentro dessas paredes 
inexpugnáveis.” 

Lima Barreto, Diário do hospício 
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instante presente, estende-se ao futuro. Eu consumo 
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que o futuro as resgatará – e sigo o meu caminho.” 

Lima Barreto, O destino da literatura 



 

 

 
 

RESUMO 
 
 
 

O Diário do hospício por se tratar de um projeto inacabado de romance, foi um espaço 

destinado para o registro das considerações do escritor Lima Barreto sobre a rotina do 

sistema manicomial da época. Essas considerações vêm acompanhadas de análises e 

discussões em torno da experiência extrema sob o aviltamento do hospício. O autor além 

de transparecer seus dramas pessoais, retrata médicos, guardas e enfermeiros e outros 

internos confinados. O texto é fragmentado, descontínuo e ambíguo, resultado da sua 

utilização como método de trabalho, onde o escritor se apropriou de variadas formas 

narrativas para representar desde os jocosos aos mais dramáticos episódios ocorridos no 

hospício.  
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ABSTRACT 

 
 
 

Diário do hospício is an unfinished project of novel. It was a space designed to record the 

considerations of the writer Lima Barreto about the routine of the hospice system. These 

considerations are accompanied by analysis and discussion around the author’s experiences 

about the extreme human degradation. The author writes about their personal dramas, 

describes doctors, guards, nurses and other patients confined. The text is fragmented, 

discontinuous and ambiguous and it’s used as a working method, where the writer 

appropriated in various ways narratives to represent the humorous and the most dramatic 

episodes occurred in hospice. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O Diário do hospício foi escrito por Lima Barreto durante o seu segundo 

internamento no Hospício Dom Pedro II, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, entre 25 de 

dezembro de 1919 e 2 de fevereiro de 1920. Entretanto, o texto, que não chegou a ser 

finalizado, sendo publicado trinta e um anos após a morte do escritor.  

Por se tratar de um texto híbrido, ele é composto por gêneros, discursos plurais e 

por narrativas fragmentadas, utilizado como “método de trabalho” pelo escritor que, ao 

desenvolvê-lo, combina as variadas formas de se narrar a dramática experiência vivida 

dentro do hospício. 

Quanto ao enquadramento discursivo, de um lado temos a escrita autobiográfica, 

pressuposta pela esfera íntima do diário, que se constrói entre o fato vivido e a matéria 

ficcionalizada. Por outro lado, é interessante atentar que há relatos que abordam as 

impressões do narrador sobre a rotina do sistema manicomial da época, retratando 

médicos, guardas, enfermeiros e pacientes, sob um viés mais documental.  

O Diário, então, se torna um espaço com múltiplas funções, destinado a descrever 

reflexões, experiências pessoais e coletivas, sendo também utilizado pelo sujeito da escrita 

para exercitar o conhecimento sobre si e sobre os outros, do mesmo modo em que serve 

para testemunhar o estado de opressão e de humilhação aos quais os pacientes estavam 

sujeitos no hospício. 

Diante dos aspectos iniciais ressaltados, a narrativa fragmentária e incompleta do 

Diário do hospício é resultado de uma subjetividade complexa que tem dificuldade de se 

projetar de forma organizada numa autobiografia convencional, o que mostra que uma 

única forma não é mais capaz de traduzir as experiências extremas do sujeito, 

condicionado a repressão do sistema manicomial, e os dilemas da sua escrita.  
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Um fator importante que nos auxilia na compreensão sobre a finalidade do texto é 

uma entrevista concedida, quando estava internado no hospício, publicada no jornal A 

Folha, em 31 de janeiro de 1920, e na edição de 1956. Na entrevista, Lima Barreto fala do 

propósito de elaborar um projeto literário acerca da “vida interna dos hospitais de loucos”: 

 

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 passam dentro dessas paredes inexpugnáveis. Tenho visto cousas 
interessantíssimas. (BARRETO, 1956, p. 257) 

 

De acordo com a entrevista, Lima Barreto idealizava escrever uma obra que tinha 

como tema a rotina de um hospício, determinando a escolha do título O cemitério dos vivos 

para o livro a ser escrito. No entanto, somente o primeiro capítulo veio a ser publicado pelo 

autor ainda em vida na revista Sousa Cruz, em janeiro de 1921, com o título As origens. 

Grande parte dessas anotações, que o autor admitiu ter coligido, está no Diário do hospício 

que serviu de rascunho para o futuro romance. Esse dado nos ajuda a compreender o 

motivo pelo qual o texto possui vários apontamentos, recortes e sobreposição de mais de 

um gênero literário, sendo o espaço onde o escritor exercitou as variadas formas de 

abordagem sobre a rotina de um hospício e de representá-la.  

Partindo da afirmativa de que o Diário do hospício é um projeto inacabado de 

romance e um texto híbrido, com múltiplos gêneros, temas e discursos, a presente 

dissertação tem como propósito analisar sua composição e as múltiplas funções utilizadas 

pelo escritor para possivelmente compor seu futuro romance. Mas, antes de analisarmos 

esses aspectos, nos destinaremos, no primeiro capítulo, a traçar um esboço da história, 

descrita por alguns teóricos, sobre a formação do sujeito moderno e as principais mudanças 

de concepção do mesmo, a começar pela versão das “capacidades fixas” e “sentimento 

estável” do sujeito cartesiano, que se tornou “centrado” nos discursos que moldaram a 

sociedade moderna a partir do século XVII para, então, chegarmos ao sujeito 

“descentrado” e “fragmentado” do século XX.  Logo após, na segunda parte, traçaremos 

algumas das funções e definições do gênero diário tendo como base a configuração da 

subjetividade moderna. 

O foco deste capítulo consiste observar as construções identitárias traçadas ao 

longo dos séculos, levando em consideração movimentos culturais amplos que foram 
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decisivos para sua formação. Dessa forma, ao fazermos um passeio pela história da 

formação do sujeito moderno, poderemos compreender melhor as formas de se narrar no 

contexto da modernidade, a configuração do gênero diário e a construção diversificada da 

sua escrita. Além disso, este capítulo também nos auxilia a compreender melhor as 

múltiplas composições narrativas e finalidade do Diário do hospício, que foi destinado a 

registrar a injusta realidade social do hospício e suas formas de tratamento, revisitar e 

analisar os fatos mais marcantes do passado, avaliar a sociedade em geral, descrever 

funcionários e pacientes do hospício, formular teorias sobre a loucura baseadas em 

experiências pessoais, compilar citações de escritores prediletos, dentre outras funções 

utilizadas para representar o sistema manicomial vinculado ao contexto brasileiro político, 

social e científico do século XX.  

Tendo em vista as funções apresentadas, no segundo capítulo teremos como objeto 

de estudo a relação do escritor com o caráter social da literatura e a influência desta última 

na formação de sua identidade e, por conseguinte, no seu fazer literário, sendo útil para 

tecer considerações sobre o Diário do hospício que serão feitas no segundo momento deste 

capítulo. Nesta parte, faremos uma análise sobre o enquadramento discursivo que insere na 

escritura autobiográfica, de cunho referencial, elementos ficcionais, bem como os vários 

temas, os papéis assumidos pelo diarista, as funções da escrita e os principais gêneros que 

compõem o diário, aspectos que evidenciam a funcionalidade do texto e a especificidade 

de seus escritos.  

Com relação ao terceiro capítulo, analisaremos o caráter documental do texto. O 

escritor, no papel de cronista, concede informações sobre o sistema da instituição 

manicomial da época, gerando fortes críticas à ciência determinista em voga e às 

concepções fixas e padronizadas sobre a loucura e seus sintomas.  Em vários momentos do 

diário, o interesse do escritor que recai na crítica que faz ao sistema manicomial vigente e 

o tratamento psiquiátrico oferecido pelos médicos que tratam os pacientes como se fossem 

espécies que pudessem ser classificadas. O narrador relata as experiências-limite vividas 

pelos pacientes, baseadas na exclusão e opressão, sendo capaz de registrar os 

acontecimentos mais dolorosos, para chegar mais próximo a aspectos universais da 

condição humana.  

Dentro do hospício, o escritor se deteve em registrar as cenas mais “jocosas” e 

dolorosas. Ao mostrar o grupo de internos como alcoólatras e loucos que configuravam 

esse espaço instável e turbulento, descrevendo ao mesmo tempo de forma objetiva e 
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intensa o estado desumano aos quais os pacientes eram submetidos, configurando-se, desse 

modo, um painel angustiante desses seres submetidos à violência física e psicológica do 

confinamento forçado.  Nessas condições, o narrador integrante daquela comunidade, 

amplia suas redes de referências, procurando ver a fundo, além dos fatos isolados. 

Interessante atentar que a retratação do espaço do hospício não se faz apenas pelo registro 

da língua escrita, mas também pela utilização de transcrições de relatos orais e diálogos 

travados com médicos, enfermeiros e, sobretudo, com os internos que, assim como o 

narrador, estavam marginalizados, presos entre as paredes do hospício, impossibilitados de 

serem ouvidos. 

Com isto, é possível dizer que o Diário do hospício é um mosaico de narrativas que 

se desdobram, resultadas das mais variadas formas de se contar a rotina de um hospício e 

os seus acontecimentos. Essas são as razões que norteiam e impulsionam a presente 

dissertação a estudar com maior profundidade a composição do referido texto e, 

consequentemente, a finalidade de suas partes, para evidenciar melhor os bastidores de sua 

criação e discutir o projeto literário traçado por Lima Barreto, associado à concepção do 

escritor acerca do papel militante da literatura. 
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1 A FORMAÇÃO DO SUJEITO MODERNO 

 

As primeiras análises feitas sobre as transformações do sujeito e identidade, 

segundo Stuart Hall, ocorrem na modernidade, a partir da ideia de que a identidade do 

sujeito era única, coerente, fixa e possuidora de sentimento estável. Entretanto, as 

transformações ocorridas na modernidade acabaram libertando o sujeito de seus apoios 

estáveis na tradição, nos quais a ordem divina das coisas predominava sobre o indivíduo, 

sendo este, portanto, indivisível, não passível a mudanças e a cisões profundas. 

De acordo com Stuart Hall, o nascimento do “indivíduo soberano” ocorre entre o 

Humanismo Renascentista do século XVI e o Iluminismo do século XVIII: o primeiro 

colocou o homem no centro do universo, aliado a outro grande fator, as revoluções 

científicas, que conferiu ao homem a capacidade de decifrar os mistérios da natureza; já o 

segundo, alicerçado no primeiro, reafirmou a imagem do homem racional e científico, 

diante do qual se estendia a história da humanidade a ser compreendida e decifrada. Pode-

se dizer que esses três grandes fatores (renascimento, revoluções científicas e o 

iluminismo) contribuíram para uma significativa ruptura com o passado.  

Outros movimentos importantes no pensamento e na cultura ocidental também 

contribuíram para a afirmação do indivíduo soberano, dentre eles, a Reforma da Igreja e o 

Protestantismo, no século XVI, “libertaram a consciência individual das instituições 

religiosas da Igreja” (HALL, 2005, p.26) e colocaram em primeiro plano a 

responsabilidade individual. Ou seja, A nova filosofia cristã centralizou-se no homem, 

sendo este responsável por sua escala de valores morais e sociais. Além do mais, a ética 

protestante, segundo Max Weber, mencionado por Paula Sibila, 

 

se transformaria muy pronto em el suelo fértil sobre el cual brotó el espíritu del 
capitalismo, diseminando la valorización del trabajo, la disciplina e el 
compromiso individual, em perfecta sintonia com la formación sociopolítica y 
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economica que se estava gestando em aquel período histórico. (WEBER apud 
SIBILA, 2008, p. 111) 

 

 A Reforma da Igreja embora tenha sido motivada primeiramente por razões 

religiosas, também foi impulsionada por razões políticas e sociais, já que a ética 

protestante facilitava a expansão da ideologia da burguesia capitalista, aliando-se ao 

espírito empreendedor burguês, o que acarretou grandes transformações em toda atividade 

humana. 

Stuart Hall cita a participação importante do filósofo francês René Descartes que 

por meio de suas primeiras formulações, feitas no século XVII, contribuiu para se pensar 

sobre a concepção de “sujeito moderno”, nascido no meio da dúvida e do ceticismo 

metafísico. Com a máxima “Cogito, ergo sum”, Descartes parte de uma concepção do 

“sujeito racional, pensante, consciente, situado no centro do conhecimento” (2005, p. 27) 

na qual o saber passa a centralizar-se no homem e não em aspirações divinas.  

Com a máxima citada acima, observa-se em Descartes uma visão voltada para o 

sujeito e sua capacidade de raciocinar, concentrando-se no funcionamento da mente 

humana, com o intuito de decifrar o que acontece dentro de cada indivíduo. Pois, segundo 

Descartes, somente por meio do exercício da razão é que o “sujeito moderno pensante”, 

situado no centro do conhecimento, alcançaria a verdade e o domínio sobre si mesmo. 

Paula Sibila (2008) afirma que a proposta cartesiana de voltar-se para dentro de si 

mesmo inaugurou oficialmente a Era Moderna, uma vez que já não compartilhava da visão 

tradicional concentrada na busca de um encontro com Deus, conforme pregava os 

ensinamentos de Santo Agostinho que, com seus escritos pioneiros, voltados para 

formulação do interior do sujeito, por meio de uma autorreflexão profunda e constante, 

objetivava-se descobrir a verdadeira natureza humana, pois somente através de um 

conhecimento profundo de si, o homem atingiria o caminho necessário para chegar até 

Deus.  

Em contrapartida, a ideia de interioridade de Descartes, aliada às capacidades 

individuais de organização racional influenciadas pelos processos civilizadores da 

sociedade industrial, proporcionou o primeiro passo para a subjetividade ganhar mais 

autonomia. 

Interessante observar que, segundo Stuart Hall, movimentos da modernidade, 

centrados no “individualismo racional” do sujeito cartesiano, ainda se validaram no século 
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XVIII. No entanto, ele atenta para importantes eventos que contribuíram para a formação 

de uma sociedade que, na medida em que se tornava mais complexa, foi adquirindo uma 

forma mais coletiva e social.  

De acordo com Hall, ocorreram dois eventos importantes que “contribuíram para 

articular um conjunto mais amplo de fundamentos conceptuais para o sujeito moderno” (p. 

30): 1) a biologia darwiniana voltada para o estudo do sujeito “biologizado” e da razão, a 

partir da utilização de métodos experimentais baseados na Natureza e no desenvolvimento 

físico do cérebro humano, reafirmando o discurso do indivíduo soberano de Descartes. 2) 

O surgimento de novas ciências sociais que ao mesmo tempo que reafirmavam o dualismo 

típico do pensamento cartesiano, o qual tinha uma tendência a analisar o indivíduo e a 

sociedade como duas entidades conectadas e ao mesmo tempo separadas, como é o caso do 

estudo da psicologia acerca do homem e seus processos mentais, por outro lado, havia a 

sociologia que criticava o “individualismo racional”, voltando-se para a integração do 

individuo na sociedade, desenvolvendo, assim, uma outra explicação sobre a formação da 

subjetividade através das relações sociais amplas. 

Além de observar as transformações ocorridas na cultura ocidental, acompanhando 

esse processo por meio das obras de filósofos como Descartes, Charles Taylor aponta 

também para outros movimentos culturais amplos do século XVII e XVIII que 

contribuíram para a mudança da noção do bem constitutivo do homem e a sua natureza 

como a nova valorização do comércio, a ascensão do romance, a mudança da visão do 

casamento e da família e a nova importância do sentimento. 

De acordo com Taylor, a valorização da atividade comercial que, relacionada com a 

perspectiva burguesa que sublinhava os “bens de produção”, acentua as atividades da vida 

cotidiana e destaca o nascimento da economia política regida por Adam Smith e os 

fisiocratas no século XVIII. A nova escala de valores que surge “reflete-se no surgimento 

da própria categoria ‘econômica’ em seu sentido moderno”, sendo necessária uma 

mudança de perspectiva para  

 

se poder conceber a existência de uma ciência independente que se ocupasse 
desse aspecto ‘econômico’ da existência social. Seguindo uma caracterização 
derivada de Marx, a ciência econômica concentra-se no intercambio entre seres 
humanos e natureza como um domínio com leis próprias, distinto do (embora 
potencialmente perturbado pelo) que acontece nos domínios em que os seres 
humanos se relacionam entre si por meio da política e da cultura. (1997, p. 370) 
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 Observa-se que, embora tendo influência dos domínios da política e da cultura, o 

isolamento do domínio da ciência econômica, em relação a esses setores segregadores, não 

provém apenas de uma descoberta científica, mas reflete, segundo Taylor, o maior valor 

atribuído a dimensão da existência humana - a “afirmação da vida cotidiana”. 

 Stuart Hall também destaca as teorias clássicas liberais de governo que, com a 

reforma econômica, voltaram-se para os direitos individuais e para as grandes massas que 

faziam parte da democracia moderna. Aliadas a isso, as leis clássicas da economia política, 

da propriedade, do contrato e da troca começaram a atuar depois da industrialização, 

proporcionando, assim, uma concepção “mais social” do sujeito que “passou a ser visto 

como mais localizado e ‘definido’ no interior dessas grandes estruturas e formações 

sustentadoras da sociedade moderna”. (2005, p. 30) 

 O segundo evento notável, descrito por Taylor, que reflete as mudanças e a nova 

rotina da vida cotidiana é o surgimento do romance moderno que afirmou de forma 

igualitária a vida cotidiana, não apenas através da temática, mas também na maneira de 

escrever que envolvia um igualitarismo. A narrativa passou a relatar casos particulares, 

muitas vezes insignificantes da vida com o propósito de colocar todos os eventos num 

mesmo nível estilístico. 

Destaque para representação de casos particulares, afastando-se da preferência 

clássica pelo geral e universal, narrando vidas íntimas com todos os detalhes, com 

personagens que passam ter nome e sobrenome próprios que atribuem sua função social e 

identidade. Contudo, essa nova forma de narrar não significou o rompimento total com os 

arquétipos ou que os romances deixaram de se preocupar com referências gerais. 

Com a nova reorientação cotidiana, ocorre a transição do estilo clássico que visava 

uma “orientação mais objetiva, social e pública” para a orientação mais “subjetiva, 

individualista e privada”. Dessa forma, passou a ser delineado “um mundo centrado 

basicamente no homem e no qual o indivíduo era responsável por sua própria escala de 

valores morais e sociais. (WATT, 1990, p.154) 

 Podemos dizer que há uma nova reorientação, segundo Watt da “perspectiva da 

narrativa” na qual nos debruçamos cada vez mais, por meio de descrições minuciosas, na 

vida doméstica e na privacidade das personagens, penetrando assim “em sua mente como 

em sua casa” (ibid., p.153). Nesse sentido, ocorre uma identificação mais profunda, uma 

vez que temos a oportunidade de participar sem restrições de sua vida interior e de sua 

solidão. 
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O mundo do romance passa, então, a ser o mundo da sociedade moderna e ambos 

“apresentam uma visão da vida em que o indivíduo se volta para as relações privadas e 

pessoais porque já não pode ter comunhão maior com a natureza ou a sociedade”.  (ibid., 

p.161) 

 A necessidade de se mergulhar no espaço íntimo e privado das relações pessoais, 

refletida no direcionamento da narrativa, possivelmente se deve ao que aponta Watt, 

quando fala sobre a rotina cotidiana da cidade moderna e a fragilidade dos laços sociais: 

 

A rotina cotidiana não propicia uma rede permanente e confiável de laços 
sociais, e, como não existe um forte sentido de comunidade ou de padrões 
comuns, surge a necessidade de uma espécie de segurança emocional e 
compreensão que só se pode encontrar na intimidade dos relacionamentos 
pessoais. (ibid., p. 161) 
 

 Watt menciona que tanto as reformas econômicas, quanto o protestantismo, 

abordados aqui, foram decisivos para estabelecer outro estilo de vida, bem diferente da 

relação harmônica entre o homem do campo com seus semelhantes, criando-se assim, “o 

sentimento de individualismo e personalidade, que é a existência no isolamento.” (ibid.) 

O surgimento do individualismo é um fator importante que contribuiu para 

enfraquecer as relações comunais e tradicionais, tendo como foco a “vida mental privada e 

egocêntrica” e as relações pessoais. Com efeito, o individualismo contribui em dois pontos 

na ênfase da experiência privada, conforme relaciona Watt:  

 

criou um público suficientemente interessado em todos os processos da 
consciência individual [...] e seu desenvolvimento sócio-econômico levou ao 
desenvolvimento do estilo de vida urbano, uma influencia fundamental na 
formação da sociedade moderna que parece relacionar-se de muitas maneiras 
com a tendência privada e subjetiva [...] do gênero romance em geral. (ibid., 
p.155) 

 

Watt ainda aponta para dois elementos consolidados no século XVIII que 

contribuíram para a tendência privada e íntima do romance – a correspondência informal e 

a imprensa. A carta informal permite que sujeito expresse seus sentimentos com maior 

sinceridade. O método epistolar direciona seu autor à escrita espontânea de suas reações 

subjetivas aos fatos, rompendo com a “tendência clássica da seletividade e da concisão”. 

(ibid., p.167). A pouca seletividade encontrada na carta, nos leva, segundo Watt, a “um 
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envolvimento maior com os fatos e sentimentos descritos” (ibid., p.168). É esse aspecto 

que o romance passa também a incorporar e dá-nos “a sensação de que estamos em contato 

não com a literatura, mas com a própria vida momentaneamente refletida na mente dos 

protagonistas.” (ibid.)  

Quanto à imprensa, ela, de acordo com Watt, proporciona “um veículo literário 

muito menos sensível à censura de atitudes públicas que o palco e mais adequado à 

comunicação de sentimentos e fantasias privados” (ibid., p.173), uma vez que a autoridade 

impessoal da palavra impressa tem a capacidade de retratar a vida subjetiva de seu 

protagonista em todos os detalhes. Esse aspecto foi igualmente importante na evolução do 

romance.  

 A nova forma de narrar também acarretou mudanças na representação do tempo: a 

excessiva “objetificação do tempo” na sociedade moderna refletiu-se na literatura que, por 

sua vez, passou a representar eventos desconexos ocorrendo simultaneamente no mesmo 

espaço-história, sendo o leitor o observador onisciente, “capaz de unir essas cadeias de 

eventos de desenvolvimento independente” (ibid., p.374). 

Em resposta ao novo sentido de tempo, a representação do sujeito na literatura 

passa a ser feita de forma desprendida e particular, cuja identidade é constituída na 

memória e sua história é tirada dos acontecimentos e circunstâncias particulares. Até 

porque, a memória nos auxilia a ter noção de causalidade e também, por meio dela, 

conseguimos observar a cadeia de causas e efeitos que constituem os fatos.  

A cadeia de acontecimentos e de circunstâncias, segundo Taylor, parte de dois 

sentidos interligados: “o primeiro é que a vida é consequência causal do que aconteceu 

antes; em segundo a vida a ser vivida também tem de ser contada”. (1997, p.374) 

Como o romance pretende cada vez mais focalizar em experiências particulares e 

em relações pessoais, é bastante comum ele utilizar experiências anteriores como causa da 

ação presente. Além disso, o tempo juntamente com o espaço passa a ser essencial na 

definição da individualidade de qualquer objeto, conforme aponta Watt: “as personagens 

do romance só podem ser individualizadas se estão situadas num contexto com tempo e 

local particularizados.” (1990, p. 22) 

Nesse sentido, o romance, assim como o próprio jornal, propicia a noção de 

simultaneidade temporal, uma vez que fatos diversos são desencadeados numa relação 

causal e a serem descritos numa escala de tempo e de espaço mais precisa e minuciosa.  
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 Segundo Taylor, essa nova forma de narrativa de vida tirada nesse duplo sentido, 

em contraposição aos modelos, arquétipos ou prefigurações tradicionais, “é a forma 

essencialmente moderna, a que combina com a experiência de um self particular 

desprendido”. (1997, p.374) 

 Paula Sibila (2008) também chama atenção para os efeitos da leitura silenciosa, um 

hábito que estimula o contato íntimo do leitor com os textos que, ao não exteriorizar 

nenhuma palavra através de sua pronúncia, gera uma “lenta edificação da interioridade” e, 

por conseguinte, proporciona o crescimento e a expansão das profundidades do “eu”.  

 Ler silenciosamente era uma atividade que refletia um sujeito “novo” o qual passa a 

exilar-se dos outros e do mundo, sozinho, em contato maior com sua interioridade, um 

espaço que se configurava cada vez mais como “denso e opaco, fértil e misterioso”. 

 Nesse sentido, ao passo que acostumamos a ler sozinhos, segundo Watt, “o livro se 

torna uma espécie de extensão de nossa vida pessoal – uma propriedade privada que 

guardamos no bolso ou embaixo do travesseiro e nos fala de um mundo íntimo sobre o 

qual ninguém fala na vida comum” (1990, p. 172), traço que, até então, era encontrado 

apenas nos diários, cartas informais ou em confissões íntimas feitas a um padre ou a um 

amigo, por exemplo. 

  A gradual popularização da leitura silenciosa e privada passa a afetar a literatura de 

imprensa que por sua vez intensifica a discussão em torno da subjetividade. Foucault, 

citado por Sibila, atenta para as transformações que afetaram a literatura, relacionadas com 

o teor confidencial que se propagou pela sociedade burguesa nos últimos séculos da 

história ocidental. 

Com a mudança de formas de narrar, uma gana de pensamentos, sentimentos e 

profundas reflexões começam a entrar em cena e envolve as personagens do romance com 

o intuito de expressar a identidade de cada uma. A instância privada da interioridade e da 

intimidade ganha foco no romance, movimento que alcançou seu apogeu, segundo Sibila 

(2008), no século XIX, com seus efeitos por todas as áreas da atividade humana. 

Neste ponto, a afirmação do romance moderno está diretamente associada com a 

nova reorientação cotidiana voltada, primeiro, para análise do particular e depois para a 

compreensão do geral. Esse movimento não era apenas um princípio dos filósofos naturais, 

conforme diz Taylor, mas “parte da forma como as pessoas passaram a entender suas 

vidas” (1997, p. 372). Podemos observar, portanto, muitas mudanças sociais e técnicas que 
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contribuíram para o novo direcionamento da literatura ao representar a vida interior das 

personagens de forma mais completa e realista. 

O terceiro evento notável, citado por Taylor, é a concepção do casamento que 

surgiu no final do Século XVII. Com a idealização crescente do casamento baseado no 

afeto, no verdadeiro companheirismo entre marido e mulher e no amor devotado aos filhos, 

proporcionou um aspecto novo do senso de importância à vida cotidiana e andou de mãos 

dadas com uma maior valorização e internalização do indivíduo. A partir desse período, 

houve um declínio do poder patriarcal e dos grupos amplos de parentesco envolvidos na 

escolha do cônjuge, cabendo a escolha ao indivíduo.  

 Taylor (1997) aponta duas facetas importantes que ocorreram com a mudança da 

vida familiar: a rebelião contra a família patriarcal e a afirmação de uma autonomia pessoal 

e de vínculos voluntariamente constituídos, em contraposição às demandas de uma 

autoridade impositiva. Com a afirmação e independência da vida pessoal ocorre a 

exigência pela privacidade para a família, refletindo-se na organização do espaço 

doméstico onde as casas passaram a possuir espaços privativos.  

 Tanto a mudança ocorrida no casamento, baseado no companheirismo e no afeto, 

quanto à exigência pela privacidade são mudanças que ocorreram simultaneamente e, 

aliada a essas duas mudanças, ocorre uma terceira – a importância dada aos sentimentos. A 

partir do século XVIII os sentimentos de amor são enfatizados e celebrados, ocorrendo, 

assim, uma percepção da valorização sobre a demonstração do afeto e sua importância.  

 É claro que as demonstrações de afeto e o sentimento de amor entre cônjuges ou pai 

e filho sempre existiram, o que ocorre, é que os casamentos deixaram de ser vistos apenas 

como negociação, havendo uma mudança na sensibilidade que se volta para a valorização 

dos sentimentos que “passam a ser vistos como parte crucial daquilo que torna a vida 

valiosa e significativa” (ibid., p. 378).  Para Taylor, somente numa época em que os 

sentimentos assumiram uma importância maior é que a melancolia pôde também ser 

cultivada. Quanto mais o indivíduo volta para si e para os seus sentimentos, mais ele 

conhece a si mesmo e se dá conta de que a razão não abarca respostas às suas indagações. 

Começa surgir, então, a própria consciência acerca da não inteireza do sujeito, gerando 

uma crise de si mesmo. 

 A literatura do século XVIII foi de grande importância ao propagar o sentimento e 

sua intensificação moral. A melancolia, por exemplo, foi definida e difundida por 



22 

 

 

escritores ingleses que foram traduzidos e tiveram um grande impacto na época. Houve, 

nesse período, uma valorização da grandeza dos sentimentos, da renúncia e do sofrimento:  

 

Somente numa época que valorizava o sentimento é que a melancolia pôde ser 
celebrada. Se a distinção vinculava-se à grandeza dos sentimentos e se o mais 
elevado era inseparável da renuncia e do sofrimento, então até saborear na 
melancolia um infortúnio sentido com nobreza podia ser considerável admirável.  
(ibid., p.383) 

  

 Com a perspectiva voltada para a valorização dos sentimentos e sua integridade, 

Taylor chama a atenção para o aumento do amor devotado à natureza no século XVIII. 

Nesse período houve uma tendência crescente de viver no campo. Esse “retorno à 

natureza” se deve a um “idílio bucólico” ligado a estereótipos de que a vida das pessoas 

mais simples do campo estava mais próxima das virtudes do que no ambiente corrupto das 

cidades. 

 É claro que a valorização da vida rústica do campo não estava exatamente ligada 

com o novo sentimento de devotamento pela natureza. O voltar-se para natureza não estava 

preocupado apenas com a rusticidade ou sua simplicidade, mas, sobretudo, com os 

sentimentos que ela capaz de despertar em nós: 

 

Voltamos à natureza porque ela faz surgir sentimentos fortes e nobres em nós: 
sentimentos de veneração diante da grandeza da criação, de paz diante de uma 
cena pastoral, de sublimidade diante de tempestades e recantos desertos, de 
melancolia em algum ponto solitário dos bosques. A natureza atrai-nos porque, 
de certa forma, está sintonizada com nossos sentimentos e, por isso, pode refletir 
e intensificar os que já temos ou despertar os que estão latentes. (ibid., p.384) 

 

Nesse período, os jardins são projetados para despertar todos os tipos de emoção, 

seja para inspirar felicidade, seja para evocar melancolia. Além disso, os jardins tinham a 

função de estimular o autoconhecimento e tornar as pessoas melhores, tendo sempre como 

alvo o sentimento. 

Em comparação com as visões anteriores da natureza, podemos observar que a 

finalidade da natureza no século XVIII não é mais organizada numa ordem racional, 

equilibrada e objetiva, mas pela forma como ressoa no indivíduo. Ou seja, a relação do 

homem com a natureza já não ocorre por meio de uma hierarquia ôntica, mas pela 
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capacidade que a natureza tem de despertar os sentimentos mais sublimes e aguçar nossa 

sensibilidade. 

É importante observar que essa nova relação do homem com a natureza passa a 

refletir uma nova ordem de que já não nos definimos apenas como seres racionais e 

indivíduos soberanos, de sentimentos fixos e identidade estável: 

 

A natureza que pode nos mover e despertar nossos sentimentos não está mais 
ligada a nós por uma ideia de razão substantiva. Não é mais vista como a ordem 
que define nossa racionalidade. Somos definidos, ao contrário, pelos propósitos e 
capacidades que descobrimos dentro de nós mesmos. O que a natureza pode 
fazer agora é despertá-los: pode despertar-nos para um sentimento contrário ao 
controle regulamentador excessivo de uma razão analítica, desprendida e 
estabelecedora de ordem, agora compreendida como uma capacidade subjetiva e 
procedimental. (ibid., p. 389) 

 

Esse sentimento voltado à natureza no século XVIII pressupõe o desprendimento da 

razão. Assim, nossa natureza não é mais definida por uma ordem racional substantiva, mas 

sim por nossos impulsos interiores e por nosso lugar num todo interligado. 

 Taylor observa que a filosofia da natureza como “fonte de bem” que surge no 

século XVIII, é rompida gradualmente, acarretando uma perspectiva diferente sobre a 

relação do homem com a natureza. Entretanto, o conceito da natureza como “fonte de 

bem” foi essencial para o surgimento do romantismo: “A filosofia da natureza como fonte 

foi crucial para a grande reviravolta do pensamento e da sensibilidade a que nos referimos 

como ‘romantismo’”. (ibid., p.471) 

Assim, no século XIX, os românticos passaram a afirmar os direitos do indivíduo, 

da imaginação e do sentimento, opondo-se à ênfase clássica voltada para o racionalismo, a 

tradição e a harmonia formal. Os conceitos da natureza como “fonte de bem”, no sentido 

de encontrarmos o bem em nossa motivação interior e a verdade, em particular, nos nossos 

sentimentos, foi um fator decisivo que contribuiu para a rebelião romântica contra as 

formas puramente racionais e formais do classicismo. 

 Podemos observar duas perspectivas distintas da natureza como fonte – a do 

classicismo e a do romantismo: a primeira é vista como fonte moral, mas de forma 

distanciada, formal e contemplativa, resultado de uma providência divina e que ao observá-

la, o homem procura buscar resposta para seus dilemas; a segunda vê a natureza como 

fonte moral, contudo há uma relação que vai além da contemplação, uma vez que o sujeito 
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passa a absorver a natureza, estabelecendo-se uma relação mais íntima e a resposta para 

suas indagações encontra-se dentro dele. 

O papel do artista romântico consistia exatamente em conduzir a sociedade a 

descobrir os impulsos íntimos de sua natureza que o orienta. Rousseau, por exemplo, via os 

seres humanos inseridos numa ordem natural mais ampla, com a qual deviam estar em 

harmonia, para o acesso e compreensão a essa ordem, era necessário partir primeiro de 

uma apreensão interna, conforme destaca Taylor:  

 

Ter uma postura moral adequada em relação à ordem natural é ter acesso à 
própria voz interior [...] Aqui o meio está integrado à mensagem: os que não 
compreenderam o significado das coisas internamente, os que só têm um 
entendimento frio e exterior do mundo como providencial, não compreenderam 
de fato coisa alguma. (ibid., p. 475) 

 

 Rousseau, citado por Taylor, resgata a visão agostiniana de que o homem pode ter 

“dois amores”, ou seja, “duas orientações básicas da vontade” (ibid., p.456), e aponta para 

a importância do equilíbrio das duas orientações, uma vez que nossa voz interior, que nos 

leva ao conhecimento de nossos sentimentos morais como compreensão do bem e às 

apreensões externas, pode ser abafada pelo excesso de razão calculista que possui a visão 

da natureza a partir de fora, numa ordem meramente observada e seu progresso 

desenfreado é na verdade “um dos indícios de corrupção” (ibid., p.459). 

Para Rousseau, o ideal é que a “união” entre as duas instâncias, razão e natureza, 

seja realizada para que a primeira possa ordenar e expressar a segunda. Desse modo, 

observamos que Rousseau caminha em um fluxo contrário à noção naturalista do 

Iluminismo de que para nos tornar melhores, o que precisamos é de “mais razão, mais 

cultura, mais lumiéres” (ibid.), já que o mal humano não era algo que poderia ser acabado 

por meio do aumento do conhecimento. O que era necessário, segundo o filósofo, era uma 

transformação da vontade do homem. 

Analogicamente à concepção da internalização do indivíduo, ocorre uma mudança 

no contato com Deus ou com seus desígnios, surgindo uma nova concepção sobre Deus e 

criação. Associado a concepção de que a natureza é fonte de bem, de benevolência e de 

amor, Deus passa a ser interpretado, pela geração romântica, “segundo o que vemos em 

atividade na natureza e encontrando voz dentro de nós”, (ibid., p.476), como se fosse um 

“guia interior”. 
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 Diferente da filosofia aristotélica em que os sentimentos eram definidos segundo o 

modo de vida ou as ações do indivíduo, na filosofia da natureza como fonte o “modo de 

vida ou ação é definido pelos sentimentos”, (ibid., p. 478). Dessa forma, o bem viver é 

conduzido, em parte, por certos sentimentos. Nesse ponto, surge uma desvinculação da 

definição dos sentimentos orientada pelos códigos éticos tradicionais. Entretanto, “os 

sentimentos apropriados são definidos em grande medida em congruência com a ética da 

vida cotidiana e da benevolência, de acordo com a teoria do senso moral”. (ibid.) 

 Taylor aponta para um novo traço acerca da filosofia da natureza: a ideia de que sua 

realização em cada um de nós, também é uma forma de expressão, visão esta chamada de 

“expressivismo”, ligada a “características particulares de expressão” manifestadas em 

determinado meio. Com efeito, podemos compreender melhor a visão romântica de voltar-

se para a expressão autêntica dos sentimentos e sua valorização exacerbada, 

consequentemente, acarretou uma maior importância de sua expressão, uma vez que a ideia 

da natureza como fonte intrínseca não se dissocia da visão expressiva da vida humana: 

“Realizar minha natureza significa comungar com o élan, a voz ou impulso, interior. E isso 

torna manifesto para mim e para os outros o que estava oculto.” (ibid., p.480) 

 Com relação ao expressivismo, Taylor ainda afirma que ele é a base de uma 

individualização maior, ao desenvolver, no final do século XVIII, a ideia de que cada 

indivíduo possui uma forma de se expressar, e por trazer outra: “cada indivíduo é diferente 

e original, e essa originalidade determina como ele deve viver”. (ibid., p.481). Ou seja, 

cada indivíduo tem um caminho original a ser percorrido, tendo uma obrigação de viver de 

acordo com sua originalidade. Observa-se, desse modo, uma afirmação e expansão do eu e 

da subjetividade. E a noção de bem viver varia de indivíduo para indivíduo. Imitar o outro 

significaria uma traição a si mesmo e a sua própria vocação. Diante desse quadro, surge 

uma nova concepção de arte: a arte não é apenas imitação, mas sim de expressão. Afinal, 

de acordo com a visão de originalidade da arte, “Se a natureza é uma fonte intrínseca, 

então cada um de nós tem de seguir o que está dentro; e isso pode ser sem precedentes. 

Não devemos encontrar nossos modelos do lado de fora.” (ibid., p. 482) A 

“individualização expressiva” tornou-se, segundo Taylor, uma ideia bastante influente, 

passando a ser um dos pilares da cultura moderna, harmonizando-se com a nova concepção 

de arte. O homem já não possui uma definição completa e única, o que reflete também na 

criação artística. A arte já não pode ser mais definida por meio de conceitos e valores 
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tradicionais, apenas como “mimese”. Segundo a concepção expressivista, “a arte não é 

imitação, mas expressão” (ibid., p.483) 

 É interessante atentar que a concepção do artista “como criador” veio se 

desenvolvendo desde o século XVI e retomado com intensidade no século XVIII. 

Categorias de “verdade” e “autenticidade”, também já eram abordadas nos escritos 

pioneiros de Santo Agostinho que, baseados na formulação interior do sujeito, foram 

também retomadas no final do Renascimento. 

 Em relação ao processo de autenticidade na criação artística, Paula Sibila cita Jean-

Jacques Rousseau, figura importante desse processo: 

 

Em sus páginas, el ‘autor narrador personaje’ delineaba la radical singularidad de 
su yo, explicitando sus pensamientos, sus flaquezas y pasiones, em lucha contra 
la hostilidad del mundo público que estaba allá afuera. [...] Esa mirada sobre sí 
mismo – y hacia dentro de si – está fuertemente marcada por la vocación de 
sinceridad. (2008, p.113) 

  

Sobre Rousseau, Paula Sibila chama atenção para a sua busca de estabelecer um 

diálogo com Deus através do mergulho feito em seu interior, afirmando também a sua 

individualidade, por meio da expressão de pensamentos e sentimentos singulares em face 

de uma ordem hostil, sendo um representante “digno ejemplar del ilustrado siglo XVIII”. 

(ibid., p.113) 

Com a valorização das categorias de autenticidade e sinceridade, é no século XVIII 

que surge a distinção de dois tipos de imaginação – a imaginação meramente reprodutiva e 

a imaginação criativa: a primeira retoma o que já foi experienciado, combinando ou não 

novas formas; a segunda produz algo novo, sem precedentes; distinções, estas, que 

assumem grande importância no período romântico. Ao que se refere à imaginação 

criativa, Taylor reitera:  

 

imaginação criativa é o poder que temos de atribuir a nós mesmos, uma vez que 
passemos a ver a arte como expressão e não mais apenas como mimese. A 
manifestação da realidade envolve a criação de novas formas que articulam uma 
visão incompleta, e não apenas a reprodução de formas já existentes. (1997, 
p.486) 

 

 Entretanto, Taylor atenta para o caminho diverso tomado pela compreensão da 

natureza como fonte, fazendo menção à postura instrumental do naturalismo iluminista 
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voltada para a objetificação da natureza, com perspectiva focada na “ordem neutra” das 

coisas. A objetificação e neutralização da natureza, proposta pelo naturalismo, acarreta 

uma cisão entre homem e natureza e sua neutralização. Por fim, conclui: 

 

Essa postura de separação é o que nos bloqueia. Impede nossa abertura para o 
élan da natureza, tanto dentro como fora. Uma das grandes objeções ao 
desprendimento iluminista era que criava barreiras e divisões entre os seres 
humanos e a natureza e, talvez mais deploravelmente ainda, dentro dos próprios 
seres humanos; e também, como consequência, entre os seres humanos. (ibid., p. 
492) 

 

O desenvolvimento científico da razão e de novas formas de organização social e 

cultural desencadeou proposições que prometiam ao homem sua libertação sobre antigas 

ideologias que ainda o influenciavam como o misticismo, a religião e superstições acerca 

do lado obscuro da natureza. Acreditava-se que somente por meio do projeto iluminista é 

que o homem teria acesso a aspectos universais, eternos e imutáveis que finalmente seriam 

revelados. 

Doutrinas como igualdade, liberdade e razão universal começaram a ser pregadas. 

Escritores da época estavam movidos por um pensamento bastante otimista sobre as 

promessas de que as ciências e as artes promoveriam não apenas o controle das forças 

naturais como também proporcionariam uma maior compreensão sobre a humanidade em 

geral e suas desmistificações. 

 O pensamento iluminista já abraçava ideia de que o progresso buscava romper-se 

com a história e com a tradição.  O iluminismo foi, segundo David Harvey, “um 

movimento secular que procurou desmitificar e dessacralizar o conhecimento e a 

organização social para libertar os seres humanos de seus grilhões.” (1992, p.23) 

 Com isso, ao passo que o movimento, em nome do progresso, investia na razão e na 

descoberta científica, pensadores iluministas observaram as transformações e a 

transitoriedade de um tempo para outro, em que “o fugidio e o fragmentário” passaram a 

ser condição necessária para que o projeto modernizador e universal fosse concretizado.  

Em face ao turbilhão de mudanças, pensadores iluministas já buscavam fixar 

“aspectos eternos e imutáveis” por meio da crença do “domínio científico” sobre a 

natureza, com o intuito de buscar a emancipação da humanidade. 
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 Entretanto, Harvey observa o contrassenso do projeto iluminista sobre a 

emancipação humana, ao citar as terríveis duas grandes guerras que atingiram o mundo no 

século XX:  

 

O século XX – com seus campos de concentração e esquadrões da morte, seu 
militarismo e duas guerras mundiais, sua ameaça de aniquilação nuclear e sua 
experiência de Hiroshima e Nagasaki – certamente deitou por terra esse 
otimismo. Pior ainda, há suspeita de que o projeto do iluminismo estava fadado a 
voltar-se contra si mesmo e transformar a busca da emancipação humana num 
sistema de opressão universal em nome da libertação humana. (ibid.) 

 

Segundo Harvey, por trás do racionalismo iluminista havia um discurso dominador 

e opressor. Ou seja, por detrás de um movimento que visava dominar a natureza e 

descobrir seus mistérios, ao mesmo tempo, também se voltava para o domínio de seres 

humanos e sua segregação. 

Em contraposição ao naturalismo iluminismo, cabe aqui ressaltar que o 

expressivismo consistia em relacionar as duas fronteiras (sujeito e natureza) no sentido de 

que a exploração de ambas podia ser conduzida ao mesmo tempo, pois, conforme Taylor 

observa, os benefícios trazidos pela era romântica que, influenciada pelo expressivismo, 

visava justamente à reunificação do indivíduo com a natureza, devolvendo-o o contato, 

eliminando cisões interiores entre razão e sensibilidade, superando, consequentemente, as 

divisões entre pessoas.  

  As teorias expressivistas da natureza como fonte também tiveram grande 

contribuição, sobretudo, na formação da memória coletiva e individual, uma vez que 

desenvolveram suas próprias concepções de história e das formas de narrativas da vida 

humana, tanto sobre a maneira em que a vida individual se desenrola no sentido da 

autodescoberta como sobre o modo em que essa vida se encaixa na história humana como 

todo. 

 Além disso, as teorias expressivistas, segundo Taylor, aspiravam a desenvolver 

uma teoria da história que a via numa forma semelhante a uma “espiral” partindo de “uma 

unidade primitiva e indiferenciada, passando por uma divisão conflituosa, entre razão e 

sensibilidade, entre ser humano e ser humano, até chegar a um terceiro momento superior 

de reconciliação”. (1997, p. 495) 

Assim, nasce outro tipo de conceito sobre o sujeito: “sujeito moderno pós-

expressivista”, possuidor de “profundezas interiores”. Esse conceito de “domínio interior 
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inesgotável” parte da prática da auto-articulação expressiva. Essa articulação se deve pela 

capacidade que o sujeito tem de trazer para a superfície motivações interiores. Interessante 

notar que a noção de “profundezas interiores” está relacionada com a nossa compreensão 

de nós mesmos como “seres expressivos, que articulam uma fonte interior”. (ibid., p.499)  

É importante observar que no período entre século XVIII e XIX, os românticos 

acreditavam que ainda era possível ter o alinhamento entre sensibilidade e razão, no ideal 

da perfeita integração do self com identidade única. Como resultado, o sujeito moderno já 

não se definia apenas pela capacidade de controle racional, mas sim pela capacidade auto-

articulação expressiva entre razão e sentimento. 

 Diante dessa configuração, de acordo com Sibila, ambientes privados, sobretudo já 

no século XIX, começam a ser mais explorados, “ayudados por los diários íntimos y otros 

dispositivos de autoexploracion”. (2008, p.120) 

 Observa-se claramente a diferença dos textos introspectivos de autorreflexão da 

escrita íntima do diário com as biografias renascentistas que buscavam características 

universais do homem, nas quais o sujeito conseguia captar a realidade exterior enquanto 

sua vida interior não era captada por sua intensa e problemática densidade, conforme 

descreve Sibila: 

 

En vez de esas prácticas racionales y objetivas más clásicas, aquellas viejas 
tentativas de captar la verdad del mundo, estas nuevas escrituras solitarias e 
intimistas que afloraron a fines del siglo XVIII a lo largo del XIX pretendían 
indagar otra cosa. En ellas, la atención del autor se volvía especialmente hacia 
dentro de sí, a fin de interrogar la naturaleza fragmentaria y contigente de la 
condición humana. Esse valioso tesoro no se encarnaba en el género humano 
como un todo, sino en la particularidad de la propia experiencia individual y 
singular. Por eso era necessario ser auténtico, evocando el ‘régimen de la 
autencidad’” (ibid., p. 121) 

 

 É possível, então, verificar uma relação direta da transformação da subjetividade 

com a mudança de perspectiva do gênero confessional no decorrer do século XIX, ao que 

se refere à afirmação dos conceitos de “autenticidade” e “originalidade” pregados pelos 

românticos, influenciados pela ideologia expressivista, conforme ressalta Taylor. 

 No entanto, o objetivo principal dos gêneros de tom confessional, no século XIX, 

consistirá na autenticidade dos sentimentos expressos, renunciando às pretensões pela 

sinceridade afirmadas por Rousseau no século XVIII, já que os textos autorreferenciais 

passam a conter uma subjetividade cada vez mais contraditória, descentrada e fragmentada 



30 

 

 

e, apesar dos melhores esforços pelo autoconhecimento, o indivíduo começa a ter 

consciência de sua própria incompletude. 

Além do mais, observa-se um movimento voltado para a focalização da 

“experiência individual e singular” que se contrapõe com a ideologia iluminista de voltar-

se para o ser humano como parte de um todo. As aspirações universais iluministas, 

segundo Sibila, se tornaram impraticáveis tendo em vista “los avances de fuerzas sombrias 

como el inconsciente, el complejo espesor del yo y la convulsionada fragmentación del 

mundo.” (ibid., p.122).  

 Sobre as relações entre indivíduo e sociedade nos séculos XVIII e XIX, o sociólogo 

Georg Simmel, citado por Sibila, distingue o individualismo típico do século XVIII, 

denominado de “quantitativo”, do individualismo do século XIX, chamado de 

“qualitativo”. O primeiro é mais abstrato e genérico, em ressonância com o racionalismo e 

seus conceitos universalistas que ainda imperavam nesta época, sendo o indivíduo “livre e 

responsável”, calcado no modelo de “homem universal”. Com efeito, 

 

‘En cada persona individual vive, a título de lo que es essencial, esse hombre 
universal’, explica Simmel, ‘del mismo modo como cada fragmento de matéria 
[...] representaria en su esencia las leyes regulares de la matéria em general’. De 
esas leyes que comandam la matéria humana se deducen la libertad y la igualdad 
de todos los indivíduos, es decir, de todos los dignos representantes de esta 
espécie. (ibid., p. 123) 

 

 O indivíduo racionalista do contexto iluminista do século XVIII é capaz de se 

conhecer em sua inteireza, por isso é habilitado para falar com sinceridade sobre si mesmo, 

sobre os outros e o mundo ao seu redor, por estar voltado para verdades gerais e abstratas, 

captadas ainda racionalmente. 

 Roger Chartier (2009) mostrou, no capítulo “As práticas da escrita”, os reflexos das 

transformações da subjetividade nos escritos de memória, anotações e biografias, que do 

século XVI a meados do XVIII não se configuravam como um gênero íntimo. Nesses 

textos, o narrador era apenas um espectador dos eventos externos de grande relevância para 

o mundo. E apesar de esses relatos adquirirem cada vez mais configurações íntimas, numa 

escrita de primeira pessoa do singular, revelando uma perspectiva individual, no século 

XVIII, o espaço ainda era restrito para o derramamento da intimidade, uma vez que a 

perspectiva iluminista ainda imperava com força. 
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 Entretanto, no século XIX, se desenrola a forma de individualismo, denominada por 

Simmel, “qualitativa” que visava o indivíduo “único e incomparável”, focalizando na 

realização pessoal de cada sujeito e sua particularidade, o que propicia uma maior 

internalização do mesmo e a fecundização da ideia de “originalidade” de cada indivíduo. 

Segundo essa nova perspectiva:  

 

Solamente un individuo en estrecho contacto consigo mismo – con las 
profundidades de su originalidad individual – será capaz de revelar una realidad 
que es, al mismo tiempo, universal y individual, objetiva y subjetiva, pública y 
privada, exterior y interior. He ahí el individuo introdirigido del siglo XIX, con 
todas las pesuras, repliegues y complejidades del homo psycologicus.  (SIBILA, 
2008, p. 125) 

 

Surgem novos contornos em todo da subjetividade moderna no século XIX, na 

maneira como a vida individual se desenrola no sentido da autodescoberta e sua relação 

direta com a história humana como todo. Configuração esta que podemos atribuir à 

influência da teoria expressivista da natureza, já afirmada por Taylor, voltada para a 

articulação entre indivíduo e natureza e, consequentemente, entre indivíduo e mundo. 

 Avançando pela história do sujeito moderno, podemos verificar que a arte do século 

XX, em alguns aspectos difere das concepções românticas, tornando-se ainda mais interior, 

tendendo a explorar cada vez mais a subjetividade; explorando os sentimentos e 

penetrando também, no caso do romance, no fluxo da consciência.  

 Ao traçarmos um breve panorama histórico do século XX, vemos o acelerado 

desenvolvimento da sociedade industrial. Numa sociedade urbanizada e tecnológica a 

natureza passa a ser marginalizada, inviabilizando a construção de cenários bucólicos de 

camponeses vivendo em harmonia com ela. As máquinas definitivamente começam a 

dominar. Aliado ao desenfreado crescimento tecnológico, na segunda metade do século 

XIX, ocorre uma segunda importante mudança: o estabelecimento de uma visão 

cientificista e mecanicista do mundo.  

 Essas duas mudanças, desenvolvimento da sociedade industrial e da visão 

cientificista, promoveram uma alteração na percepção da natureza como fonte de bem que 

deixou de ser abrangida por noções românticas de realidade espiritual, equivalendo cada 

vez mais, segundo Taylor, a uma visão Schopenhaueriana sobre “a natureza como um 

grande reservatório de força amoral” (1997, p. 585). 
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Com essas mudanças, a perspectiva romântica baseada na bondade inerente do 

homem e da natureza para contrapor o peso do mundo mecanicista tornou-se praticamente 

insustentável, conforme aponta Taylor: “Ela era insustentável em dois níveis: primeiro, já 

não era plenamente crível; mas segundo, era também repudiada. Muitos modernistas 

definiam-se como anti-românticos”. (ibid.) 

No século XX, a forma que os artistas modernistas, em geral, encontraram para 

questionar os modelos mecanicistas estabelecidos foram os sucessivos protestos contra o 

domínio da tecnologia, a padronização, a desigualdade social, a sociedade de massa, etc. 

Cabe aqui ressaltar que o modernismo foi um movimento amplo que, aliado ao 

próprio contexto político, social e econômico que se segue especialmente a partir do século 

XIX, assumiu diversas reações, por vezes até contraditórias, conforme descrevem 

Bradbury e Mc Farlane: 

 

[...] an extraordinary compound of the futuristic and the nihilistic, the 
revolutionary and the conservative, the naturalistic and the symbolistic, the 
romantic and the classical. It was celebration of a technological age and a 
condemnation of it; an excited acceptance of the belief that the old regimes of 
culture were over, and a deep despairing in the face of that fear; a mixture of 
convictions that the new forms were escapes from historicism and the pressures 
of the time with convictions that they were precisely the living expressions of 
these things. (1978, p. 46) 

 

 É claro que os diferentes movimentos assumidos e posições diversas estão 

relacionados com épocas e lugares distintos. O fenômeno crescente urbano, após 1848, 

acarreta uma significativa mudança na abordagem dos movimentos modernistas que 

passou cada vez mais a representar a experiência do crescimento urbano explosivo e, 

consequentemente, a “crescente necessidade de enfrentar os problemas psicológicos, 

sociológicos, técnicos, organizacionais e políticos da urbanização maciça foi um dos 

canteiros em que floresceram movimentos modernistas.” (HARVEY, 1992, p.34). 

Esse novo contexto, segundo Taylor, ajuda a explicar a “virada modernista” para a 

interioridade, fazendo com que surjam também questões que são um desafio para os 

artistas ao tentarem respondê-las, como: “qual é o lugar do Bem, ou do Verdadeiro, ou do 

Belo, num mundo totalmente determinado de modo mecanicista?”. Para alguns 

modernistas o posicionamento utilizado contra o nivelamento feito pelo mecanicismo era 

justamente o mergulho na interioridade: “o mundo tal como vivenciado, conhecido e 
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transmutado na sensibilidade e na consciência, não podia ser assimilado pela máquina que 

supostamente tudo abrangia” (1997, p. 588). 

Em relação à própria experiência humana, reduzida a explicações científicas, 

muitos artistas e filósofos tentaram, segundo Taylor, resgatar o que foi “suprimido e 

esquecido nas condições da experiência” e sua recuperação significava: 

 

Uma libertação, porque a experiência pode tornar-se mais vívida e a atividade 
mais desimpedida ao ser reconhecidas, e abrem-se alternativas em nossa postura 
diante do mundo que antes se encontravam sobremodo escondidas. (ibid.) 
 
 

 Num contexto mecanicista e utilitarista, muitas vezes, sem perceber acabamos 

lidando com as coisas de forma mecânica e convencionalizada. Conforme diz Taylor, 

“Nossa atenção é desviada das coisas em si para aquilo que elas realizam para nós”. 

Observamos, por exemplo, a teoria de Hulme que utilizava a poesia para restaurar, por 

meio da representação, o contato vivo com a realidade, tendo em vista as próprias 

características da imagem poética e da capacidade que ela tem de libertar-se “de uma 

linguagem de significantes e nos dá uma linguagem intuitiva fresca que restaura nossa 

visão das coisas” (ibid., p.589).  

Muitos modernistas dedicaram-se ao resgate da experiência ou da interioridade. No 

entanto, há um posicionamento “anti-subjetivista”, encontrado em artistas como Hume, por 

exemplo, voltado a para experimentação da linguagem, descentrando, assim, o sujeito do 

foco de interesse. Esse movimento contrário, segundo Taylor, se deve a uma reação contra 

as aspirações românticas que, conforme acreditavam alguns modernistas da época, estavam 

quase que exclusivamente focadas na articulação da auto-expressão.  

Podemos observar que a arte modernista, por ser um movimento que ganhou muita 

amplitude, ao mesmo tempo em que há uma tendência subjetiva que visa explorar a 

experiência e a interioridade do sujeito, há também um impulso anti-subjetivista que tem 

como principal foco a linguagem e sua experimentação. 

 Com efeito, houve também a desarticulação do alinhamento entre natureza e razão, 

o que significa que a virada para “dentro” dos modernistas não significava uma virada 

“articulada” entre natureza e razão ou entre instinto e poder criativo. E “esse voltar-se para 

dentro pode nos levar além do self da forma como este é comumente entendido, a uma 

fragmentação da experiência que põe em questão nossas noções costumeiras de 

identidade” (ibid., p.591). Para os modernistas, fugir da ideia de um eu unitário era a 
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condição fundamental para buscar-se a recuperação da verdadeira experiência. O eu passa 

a ser dividido, não podendo ser concebido num alinhamento entre razão e sensibilidade. 

  Muitos modernistas, influenciados por Freud, destinaram-se a fugir da concepção 

de um “self” unitário e de sua representação, uma vez que no contexto conturbado do 

início do século XX já não era possível. Freud com sua teoria da descoberta do 

inconsciente foi fundamental para o descentramento final do sujeito cartesiano. Segundo 

Hall, apoiado na teoria freudiana, as identidades são formadas a partir de processos 

psíquicos e simbólicos do inconsciente que é movido por uma lógica diferente da Razão, 

desestruturando, assim, o conceito do “sujeito cognoscente e racional” de identidade fixa e 

unificada do sujeito cartesiano. Hall menciona sobre a “origem contraditória da identidade” 

ao explicar que o sujeito vivencia sua própria identidade como se fosse algo íntegro, 

unificado e acabado; esse ato é fruto de uma fantasia criada pelo próprio sujeito sobre si 

mesmo, já que de acordo com a psicanálise, conforme descreve:  

 

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos 
inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do 
nascimento. Existe sempre algo ‘imaginário’ ou fantasiado sobre sua unidade. 
Ela permanece sempre incompleta, está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo 
formada’. (2005, p.38) 

 

 E conclui: “Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a ‘identidade’ e 

construindo biografias que tecem as diferentes partes de nossos eus divididos numa 

unidade porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado da plenitude”. (ibid., p.39)  

 Como resultado do deslocamento do sujeito para o fluxo da experiência e para a 

desarticulação de sua unidade, a linguagem também passa a ser concebida em sua 

variedade e pluralidade de sentidos, assim como o próprio “self”. 

 Com a recuperação da experiência é proporcionado uma exposição das coisas 

ocultas que, até então, são despercebidas pela rapidez das relações diárias. Nesse sentido o 

papel da arte se torna essencial para a nossa conscientização e obtenção ao acesso a uma 

experiência mais rica, tendo em vista, por exemplo, a poesia que “faz-nos ver as coisas 

com um frescor e uma imediação que nosso modo rotineiro de lidar com o mundo não 

permite.” (TAYLOR, 1997, p.598)  

Podemos dizer, então, que a arte é “um dos meios (se não o meio) paradigmáticos 

em que exprimimos e, assim, realizamos a nós mesmos” (ibid., p. 610). Sua representação 

se debruça sobre o que há de melhor, como também o que há de pior em nós, sem que haja 
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necessariamente um alinhamento entre sensibilidade e razão, conforme visava o ideal 

romântico. 

 Conscientes da lacuna entre linguagem e aquilo que ela evoca, muitos escritores 

passaram a fazer experimentos com a palavra e seus múltiplos significados. Tendo em vista 

este aspecto, Taylor traça um paralelo com a teoria do significado de Saussure que já 

argumentava, em sua teoria linguística, que não somos autores das afirmações que 

fazemos, sendo a língua um sistema primordialmente social e não individual.  

Derrida, influenciado por Saussure, já afirmava que o falante individual, por mais 

que tente, não consegue estabelecer o significado de uma forma fixa e única, já que as 

palavras sempre “carregam ecos de outros significados que elas colocam em movimento, 

apesar de nossos melhores esforços para cerrar o significado.” (DERRIDA, 1981 apud 

HALL, 2005, p. 41). Em outras palavras, sempre existirão “significados suplementares” 

sobre os quais não temos controle, que “surgirão e subverterão nossas tentativas para criar 

mundos fixos e estáveis” (ibid.) 

Com isso, a arte modernista, de acordo com Taylor, tem um “potencial 

emancipador” no sentido de negar o significado objetivamente restritivo da linguagem. 

Rebelar-se contra a noção canônica de unidade de uma obra de arte original e sem 

precedentes, significa também rebelar-se contra a concepção dominante da unidade do 

“ego”. Por conseguinte, a arte modernista “abre espaço para todas as coisas na experiência 

do indivíduo que essas totalidades repressivas do significado não podem permitir.” (1997, 

p. 612). 

Muitos foram os caminhos tomados pelos autores modernistas que em parte se deve 

pela consciência de se viver numa “pluralidade de níveis” não totalmente compatíveis e 

que não podem mais ser reduzidos a uma única unidade. Também não é possível ter uma 

concepção única da experiência. Há uma atenção voltada para a particularidade de cada um 

e sua forma de ver e sentir o mundo. 

 O reconhecimento de que vivemos em vários níveis, reflete-se na concepção de um 

“self” não mais unificado, não controlador.  Essa nova conjunção significa “uma virada 

reflexiva, algo que intensifica nosso sentido de interioridade e de profundidade, que vimos 

a ser formado ao longo de todo o período moderno.” (ibid., p.615) 

Nesse ponto, a arte modernista contribui para o estabelecimento de uma nova 

concepção de tempo: se de um lado temos o tempo “espacializado”, promovido pela ética 

capitalista, que nivela todas as ocorrências em um contínuo indiferente, um tempo sempre 
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igual, mecânico, vazio, calculado, correspondente ao tempo da linha de montagem e da 

jornada de trabalho, por outro lado começamos a enxergar a existência de um tempo 

“vivido” que acompanha as dimensões da experiência humana e seus diferentes 

nivelamentos e especificidades.  

Por fim, é interessante também observarmos a conjunção de aspectos “efêmeros” 

com as aspirações de “eternidade” na modernidade, apontados por David Harvey e 

Marshall Berman. 

Com base nos diversos movimentos culturais da modernidade, observa-se a 

conjugação tanto de elementos “efêmeros” e “fugidios”, quanto de aspectos considerados 

“eternos e imutáveis”. Ao definir modernidade, Berman chama a atenção para experiência 

vital do homem “moderno” vivenciada no tempo e espaço fugidio e fragmentário da 

modernidade e sua unidade paradoxal: 

 

Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, 
alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor — 
mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, 
tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as 
fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia: 
nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. Porém, é 
uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos despeja a todos 
num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de 
ambigüidade e angústia. Ser moderno é fazer parte de um universo no qual, 
como disse Marx, “tudo o que é sólido desmancha no ar”. (2007, p.24) 

 

 Pela descrição feita por Berman sobre o quadro da modernidade, pode-se constatar 

as significativas mudanças ocorridas no período da modernidade: Se no início o homem 

estava inserido num contexto voltado para constituição de padrões fixos e estáveis, regido 

por concepções universais, por outro lado, em outra etapa, ele passa a lidar com as 

incertezas de num tempo carregado com coisas transitórias, fugidias e arbitrárias. 

Em diferentes épocas e lugares, escritores como Goethe, Baudelaire, Dostoiévski, 

dentre outros, por exemplo, tiveram que enfrentar essa sensação avassaladora de 

fragmentação, efemeridade e mudança caótica. Conforme já dizia Baudelaire, o artista 

bem-sucedido era aquele capaz de “‘destilar o sabor amargo ou impetuoso do vinho da 

vida’ a partir do ‘efêmero, das formas fugidias de beleza dos nossos dias’”. 

(BAUDELAIRE, 1981 apud HARVEY, 1992, p.29) 

Segundo Harvey, a única certeza que os escritores “modernos” possuíam era a 

insegurança, a incerteza e o caos do tempo a ser vivido e aponta para as consequências 
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acarretadas ao que se refere à vida moderna ser permeada pelo sentido do fugidio e do 

efêmero: 

 

Para começar, a modernidade não pode respeitar sequer seu próprio passado [...]. 
A transitoriedade das coisas dificulta a preservação de todo sentido de 
continuidade histórica. Se há algum sentido na história, há que descobri-lo e 
defini-lo a partir de dentro do turbilhão da mudança, um turbilhão que afeta tanto 
os termos da discussão como o que está sendo discutido. (ibid., p. 22) 

 

  A modernidade é marcada pelo grande desvencilhamento com o processo histórico 

precedente, como também pelo “interminável processo de ruptura e fragmentações internas 

inerentes”. Esse aspecto é observado, por exemplo, no papel da vanguarda e sua influência 

na história do modernismo, como movimento estético, a qual buscou romper com o sentido 

de continuidade por meio das alterações, recuperações e repressões radicais. 

Harvey ressalta a imagem nietzschiana da “destruição criativa” como algo muito 

importante para a compreensão do movimento da modernidade e, consequentemente, da 

implementação das vanguardas e do projeto modernista. A ideia acerca da “destruição 

criativa” consistia em romper com as estruturas anteriores para que um mundo novo 

pudesse ser “criado”.  O teórico ainda cita o “arquétipo literário” Fausto, de Goethe, que 

dialoga com o movimento da “destruição criativa” estabelecido por Nietzsche: “Um herói 

épico preparado para destruir mitos religiosos, valores tradicionais e modos de vida 

costumeiros para construir um admirável mundo novo a partir das cinzas do antigo”. (ibid., 

p.26) 

Nesse ponto, ele aponta Nietzsche como um dos grandes pensadores da 

modernidade ao observar que o filósofo descreve o período moderno como algo que era 

senão “uma energia vital, a vontade de viver e de poder, nadando num mar de desordem, 

anarquia, destruição, alienação individual e desespero”. (ibid., p. 25). Nietzsche observa a 

modernidade, dominada pela ciência e pela razão, como um espaço para a circulação dos 

mais diversos tipos de energias – “selvagens, primitivas e impiedosas”. E, diante do quadro 

da vida moderna do século XX traçado pelo filósofo, Harvey conclui: “Todo o conjunto de 

imagens iluministas sobre a civilização, a razão, os direitos universais e a moralidade de 

nada valia”. (ibid.) 

Ao constatar o movimento de destruição externa ocasionado pela modernização 

desenfreada, Berman aponta para o processo de “desertificação” no próprio sujeito, agente 

do desenvolvimento, pois ao passo que destrói, estabelece-se um deserto no espaço social e 
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físico, e, consequentemente, no seu interior, ficando desprendido de bases sólidas, sem 

qualquer tipo de alicerce. E, por fim, conclui: “É assim que funciona a tragédia do 

desenvolvimento”. (2007, p.84) 

Mesmo com o intenso movimento voltado para desconstrução, Harvey destaca a 

conjunção das categorias de “efêmero e eterno” pelas quais ainda buscava-se pela sua 

conciliação no século XX:  

 

Se o modernista tem de destruir para criar, a única maneira de representar 
verdades eternas é um processo de destruição passível de, no final, destruir ele 
mesmo essas verdades. E, no entanto, somos forçados, se buscamos o eterno e 
imutável, a tentar e a deixar a nossa marca no caótico, no efêmero e no 
fragmentário. (1992, p.26) 

 

Tendo em vista a nova concepção de que não era mais possível trabalhar apenas 

com as categorias de “eterno e imutável” no contexto onde se vive, artistas modernistas, 

pensadores e filósofos passam a ter uma importante tarefa nas mãos de “desempenhar na 

definição da essência da humanidade” (ibid., p.27), com o espírito de busca para 

compreender sua época e conseguir captar ao mesmo tempo suas “qualidades fugidias” e 

os aspectos de “eternidade” nela contidos. Com a nova configuração de correntes artísticas 

completamente diversas, influenciadas por um contexto de bruscas rupturas, a descoberta 

por aspectos “eternos e imutáveis”, segundo Harvey, é uma difícil tarefa para o artista 

moderno. 

A própria definição de estética começou a se relacionar com a forma que o artista 

passou a encarar os processos de efemeridade, fragmentação e eternidade. De acordo com 

Harvey, “O artista individual podia contestá-los, aceitá-los, tentar dominá-los ou apenas 

circular entre eles, mas o artista nunca os poderia ignorar.” (ibid., p.29) Para o artista, era 

impossível não se envolver com as transformações que estavam ocorrendo, sendo, de 

alguma forma, pressionado a tomar uma posição; e qualquer posicionamento tomado 

inevitavelmente implicaria num reajuste no modo de produção de sua arte, sendo esta um 

reflexo das transformações do “espírito” da época. 

Na medida em que a arte vinha cada vez mais representando o cenário do “caos” da 

modernidade surgia a preocupação de representar o eterno e o imutável. Escritores como 

James Joyce e Proust voltaram-se para criação de “novos códigos”, novas significações e 

alusões metafóricas por meio da linguagem e suas formas de representação. Entretanto, se 
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a palavra é algo fugidio e a escrita nem sempre é garantia de perpetuação, a forma possível 

de representar o eterno passou a ser feita apenas através do instantâneo. Seguindo essa 

linha de raciocínio, Harvey diz: “O modernismo só podia falar do eterno ao congelar o 

tempo e todas as suas qualidades transitórias.” (ibid., p.30) 

  Com a diversidade de experiências e de estímulos proporcionados pela crescente 

vida urbana, os artistas modernistas têm o desafio de respondê-la. Harvey chama atenção 

para a mudança do tom narrativo, devido à necessidade de enfrentar as categorias de 

“anarquia” e “desordem” afirmadas por Nietzsche. Diante da complexidade do mundo, a 

própria linguagem representativa do mesmo já não poderia ser simples. A compreensão 

deveria ser feita pela abordagem das múltiplas perspectivas que passam a se afirmar: “Em 

resumo, o modernismo assumiu um perspectivismo e um relativismo múltiplos como sua 

epistemologia, para revelar o que ainda considerava a verdadeira natureza de uma 

realidade subjacente unificada, mas complexa.” (ibid., p. 38) 

 Enfim, ao traçarmos a história da formação da identidade do homem moderno, 

observamos algo primordial que tem que ser levado em conta que é a definição da 

identidade e sua formação que muda de acordo com os diferentes movimentos culturais de 

cada época. Praticamente ainda vivenciamos as consequências das concepções ideológicas 

do modernismo sobre o sujeito e sua relação com a vida cotidiana, como também ainda 

somos influenciados por ideologias estereotipadas do iluminismo e do romantismo. 

Na tentativa de mapear as construções e desconstruções do sujeito moderno, 

podemos observar importantes discursos como a psicanálise e a teoria dos signos 

linguísticos, dentre outros discursos de filósofos e pensadores como Descartes, Adam 

Smith, Rousseau, Nietzsche que tiveram grande contribuição na formação da história do 

sujeito moderno. 

 Associadas à transformação da subjetividade e de sua expansão, observamos 

também as mudanças da própria arte ao tentar dar conta do espírito de cada época e sua 

especificidade, tendo a árdua missão de lidar com a sensação avassaladora de instabilidade, 

efemeridade e incertezas ocasionadas pela mudança caótica da vida moderna.  

Nesse caso, tendo em vista a formação identitária do sujeito moderno que não 

resulta de forma simples e os contornos de sua subjetividade que, ao mesmo tempo, vão se 

tornando cada vez mais mutáveis e substanciais, como representar esse sujeito? Com que 

forma, gênero ou linguagem? Parece que os modernistas e alguns dos seus antecessores já 

haviam identificado esse impasse, uma vez que uma única identidade não é capaz de 
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conciliar a diversidade e a fragmentação do sujeito moderno, tendo que adotar múltiplas 

formas para dar conta de identidades tão complexas assim como o próprio contexto que as 

rege. 

 
 
1.1 O diário e seus contornos 

 

A configuração do sujeito moderno interfere significativamente na mudança de 

perspectiva sobre os gêneros literários. No caso do diário, ele passou a alcançar algumas 

culminâncias relacionadas com os novos aspectos do mundo burguês, representados por 

meio das experiências de um “eu” que, por diversos fatores, se encontra submetido à cisão 

dualista do público e do privado, da razão e do sentimento, do corpo e do espírito. 

 Ao traçarmos um breve panorama histórico, observamos inicialmente práticas de 

escrita autógrafa, na idade média, de variadas funções. Nessas escritas coexistiam: 

 

as memórias clássicas de personagens públicos centradas em caráter de 
protagonistas em acontecimentos de importância com memórias nas quais 
começa a despontar a própria personalidade, com os ‘livros da razão’ (livres de 
raison), obstinados cadernos de contas ou registros de tarefas (ARFUCH, 2010, 
p.40) 

 

 A partir do século XVII, essas escritas se tornam uma “narração sobre a vida 

cotidiana, com os diários íntimos confessionais, que não só registram acontecimentos da fé 

ou da comunidade, mas começam a dar conta do mundo afetivo de seus autores”. (ibid., 

p.40-41). Nas páginas do diário, passam a ser utilizadas palavras acerca dos pensamentos e 

sentimentos íntimos. Um dos fatores que propiciou a propagação desse tipo de escrita, 

segundo Taylor (1997), foi a cultura confessional tanto católica como protestante, que deu 

origem à prática do diário íntimo. Entretanto, é importante atentar que o diário privado, 

como relato de acontecimentos da vida cotidiana, já era propagado no final do século XVI, 

na Inglaterra, onde era possível observar seu caráter coletivo e público e, ao mesmo tempo, 

seu caráter particular.  

No século XVIII os diários passaram a entrar com força na esfera privada e 

individual, sendo utilizados como forma de afirmação e expansão do eu e da subjetividade. 

Entretanto, na medida em que a subjetividade foi ganhando contornos mais complexos de 

formação, o diário passou a adquirir outras funções e definições. 
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Em meio a tanta agitação com as relações do sujeito consigo mesmo e com o 

mundo, para Paula Sibila (2008), não é surpresa que os diários íntimos tenham proliferado 

no período compreendido entre o século XVIII e XIX, a fim de se transformarem em 

espaços úteis para autoconstrução e expressão da subjetividade. Os escritos íntimos dos 

sujeitos modernos tinham por objetivo trazer todas as turbulências que ocorriam, seja na 

manifestação exterior, seja interior. 

 Os diários foram espaços importantes para o autoconhecimento e para a intensa 

manifestação da subjetividade e sua representação, no sentido de ressaltar as subjetividades 

afinadas com as diversas maneiras de se apreender os acontecimentos históricos e de 

experimentar o mundo. 

Ao que se refere aos novos contornos adquiridos pelo gênero, cabe, aqui, ressaltar 

alguns dos seus aspectos apontados pelos teóricos Maurice Blanchot, Philippe Lejeune, 

Leonor Arfuch e Seligmann-Silva. 

Maurice Blanchot (2005), no capítulo “O diário íntimo e a narrativa”, aponta para 

alguns aspectos que delineiam o gênero e estabelece definições. Apesar de o diário ser 

considerado um gênero aparentemente “livre” de forma e de conteúdo, com o intuito de 

captar a escrita corriqueira do cotidiano, por meio do registro de informações relevantes ou 

irrelevantes, segundo o autor é necessário observar uma importante cláusula que rege o 

gênero – o calendário. O calendário é uma cláusula rigorosa, responsável por ordenar 

cronologicamente os fatos que são escritos, contribuindo para dar maior validade à escrita 

ao que se refere aos acontecimentos regidos pelas circunstâncias dos dias.  

Essa primeira cláusula também exerce uma importante função quanto à 

determinação do assunto, conforme destaca Blanchot: 

 

O calendário é seu demônio, o inspirador, o compositor, o provocador e o 
vigilante. Escrever um diário íntimo é colocar-se momentaneamente sob a 
proteção dos dias comuns, colocar a escrita sob essa proteção, e é também 
proteger-se da escrita, submetendo-a à regularidade feliz que nos 
comprometemos a não ameaçar. (ibid., p. 270) 

 

  A escrita cotidiana se destaca como um aspecto inerente ao gênero diário o qual 

submete essa escrita a um exercício contínuo de regularidade e delimita pela data 

condicionada os acontecimentos retratados. Desse modo, Blanchot conclui que a narrativa 

do diário parece não ser tão livre, uma vez que está condicionada ao calendário, seu 

“vigilante”. 
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 Outra cláusula do diário, apontada pelo autor, é o caráter documental dessa escrita, 

ou seja, a escrita além de estar de acordo com os acontecimentos do dia a dia, não deve 

faltar com a sinceridade. É o que se costuma esperar do autor de um diário, conforme 

expõe o teórico: “Ninguém deve ser mais sincero do que o autor de um diário, e a 

sinceridade é a transparência que lhe permite não lançar sombras sobre a existência 

confinada de cada dia, à qual ele limita o cuidado da escrita.” (ibid., p.271) 

 Observa-se que tanto o “calendário” quanto a “veracidade” são cláusulas apontadas 

por Blanchot que delineiam o gênero diário, em sua forma e conteúdo, uma vez que ambas 

as categorias estão presentes para controlar o direcionamento da narrativa, servindo de 

atestado para a escrita. 

 O teórico ainda aponta para o interesse do diário, que consiste em captar a 

“insignificância” da escrita cotidiana, voltando-se mais para os acontecimentos ordinários 

do que os extraordinários, pois “nada mais estrangeiro à realidade em que vivemos, na 

certeza do mundo comum, do que o acaso” (ibid., p. 272). Lidar com a imprevisibilidade 

de situações e ocorrências, com a incerteza e indeterminação promovidas pelo acaso é algo 

que soa estranho ao diário. Com efeito, a data valida a escrita como também se torna sua 

sentinela, protegendo sua veracidade. 

 O ato de escrever diariamente proporciona ao seu autor a garantia de resguardar os 

fatos por meio da escrita. Ele pode voltar ao tempo quantas vezes quiser. Para Blanchot, 

“Cada dia anotado é um dia preservado. Dupla e vantajosa operação. Assim vivemos duas 

vezes. Assim protegemo-nos do esquecimento e do desespero de não ter nada a dizer.” 

(ibid., p. 273) 

 Escrever para resguardar os dias e vivê-los por meio de anotações feitas é um 

recurso utilizado pelo seu autor contra a própria solidão. O diário acaba exercendo o papel 

de um amigo confidente com o qual o autor pode reviver os acontecimentos tanto quanto 

achar necessário. Nesse ponto, podemos observar a intenção do autor de eternizar os 

momentos descritos, movido pela ilusão de querer fazer de sua vida um “bloco sólido”, 

com todos os acontecimentos registrados e datados com veracidade e precisão possíveis. 

 Entretanto, Blanchot atenta para a “armadilha” do diário, que é a alteração dos dias 

realizada pela própria escrita: “Escrevemos para salvar os dias, mas confiamos a salvação à 

escrita que altera o dia.” (ibid., p.275), pois à medida que entramos em contato com essa 

escrita, nos deparamos apenas com anotações rápidas, repletas de lacunas. Tudo o que resta 

é a frustrante sensação de observar os vestígios e fragmentos de si mesmo e, 
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consequentemente, de sua própria escrita. Com isso, Blanchot aponta para os reveses do 

gênero: “não se viveu nem se escreveu, duplo malogro a partir do qual o diário reencontra 

sua tensão e sua gravidade.” (ibid.) 

 Ao que se refere ainda às definições e utilidades do gênero, Philippe Lejeune 

considera o diário como uma “prática” que corresponde às motivações variadas de cada 

autor. Para o teórico, essa prática de escrita não possui regras estabelecidas, contudo, os 

diaristas têm em comum o gosto pela escrita e a preocupação com o registro do tempo.  Ao 

descrevê-lo, Lejeune reitera as reflexões de Blanchot e diz que o diário seria uma “escrita 

cotidiana” com uma “série de vestígios datados”. (2008, p.260). 

 Para Lejeune, a base do diário é a data. O primeiro gesto do seu autor é anotá-la 

quando vai escrever. A data é o que marca o diário, uma vez que sem ela, o diário não 

passaria de uma caderneta e acrescenta: “A datação pode ser mais ou menos precisa ou 

espaçada, mas é capital.” (ibid.) 

 A essência do gênero, segundo o teórico, consiste na “autenticidade do momento” 

que a escrita procura captar. O diário passa a ser um único exemplar que evidencia a 

escrita particular do seu autor, absorvendo sua forma de ver e compreender o mundo. 

 O diário é composto por uma série de vestígios, conforme ressalta o teórico, com o 

intuito de demarcar o tempo por meio de suas referências. Os vestígios deixados têm como 

função não de acompanhar o fluxo do tempo, mas sim de fixá-lo em um “momento-

origem”. 

 Na formação do gênero, Lejeune destaca a variedade de função que o diário teve ao 

longo da história: 

 

No início, os diários foram coletivos e públicos, antes de entrarem na esfera 
privada, depois individual, e, enfim, na mais secreta intimidade. Digamos apenas 
que um diário serve sempre, no mínimo, para construir ou exercer a memória de 
seu autor (grupo ou indivíduo). Quanto ao conteúdo, depende de sua função: 
todos os aspectos da atividade humana podem dar margem a manter um diário. A 
forma, por fim, é livre. (ibid., p.261) 

  

Há uma variedade quase que infinita de intenções ao se escrever um diário. 

Entretanto, Lejeune destaca dois traços formais que são invariáveis da escrita – a 

“fragmentação” e a “repetição”. 

 O diário possibilita ao indivíduo acompanhar um momento de vida, conservando 

sobre fragmentos, os momentos registrados. Dentre as variadas finalidades do gênero, 
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Lejeune destaca: conservar a memória, como forma de reencontrar elementos do passado; 

sobreviver, forma de contribuição para a memória coletiva; desabafar, o diário possui o 

papel de um amigo, no qual o eu derrama suas emoções e confidências; conhecer-se, o 

diário é um espaço para auto-análise, “um laboratório de introspecção”; deliberar, utilizar 

a escrita do presente para fazer um balanço do futuro; resistir, diário como meio de trazer 

coragem e apoio diante de circunstâncias adversas que o sujeito vive; pensar, diário serve 

também como “método de trabalho”, espaço de “experiência criativa” para muitos 

escritores; escrever, o diário serve como espaço para a manifestação de uma escrita mais 

“livre”, ou seja, o sujeito pode escrever sem ter medo de cometer erros gramaticais ou de 

misturar variados gêneros. Observamos, desse modo, as variadas funções do diário, o que, 

para Lejeune, se torna mais complexo tratar o gênero como um todo ou defini-lo de forma 

simplória. 

 Interessante notar sobre a perspectiva da escrita do diário é que ela possui um 

caráter de infinitude que visa sempre escrever pelo menos sobre mais um dia que, por sua 

vez, convocará a segunda entrada, e assim sucessivamente. O ato de escrever de forma 

contínua significa também para o diarista uma forma de se proteger da morte. A ideia de 

continuação promovida pelo gênero nos protege da ideia de fim e a “escrita de amanhã, por 

sua reduplicação indefinida, tem valor de eternidade.” (ibid., p.270) 

 Por outro lado, não podemos perder de vista que o diário também é uma atividade 

descontínua, que pode ser interrompida a qualquer momento e retomada quantas vezes o 

diarista achar necessário. Em um último ato, o diário pode ser abandonado seja de forma 

progressiva ou de uma só vez. 

 Para Lejeune, além de ter a data como um traço que define o diário, há outros 

aspectos que são importantes a serem considerados como a “descontinuidade”, as 

“lacunas”, a “alusão” (“a escrita íntima serve de escrito mnemônico para quem escreve”), a 

“redundância ou a repetição” (o diário é repetitivo tanto quanto a própria vida), nesse caso 

“o fascinante do diário íntimo é que ele repete na escrita justamente aquilo do que a escrita 

deveria nos salvar” (ibid., p.286). Por fim, o diário é “não narrativo”, no sentido de não 

possuir uma narrativa com início, meio e fim.  

 Com esses aspectos incorporados ao gênero, segundo Lejeune, não se pode afirmar 

que o diário tenha a intenção de “ressuscitar” um passado, muito menos de “ler um 

destino”. Afinal como seria possível constituir um passado na íntegra com tantas lacunas e 

descontinuidade de escrita? Nesse caso, tudo que resta ao diário é captar imagens 
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descontínuas da vida e registrar fatos que, com o passar do tempo, poderiam ser esquecidos 

da memória. 

 Há uma atenção voltada para os aspectos contínuos e descontínuos inerentes ao 

gênero: se de um lado temos um caderno contínuo, com folhas brancas a serem 

preenchidas, com um cabeçalho seguido por data, sob a uma ordem do calendário, por 

outro, a escrita é completamente fragmentária, repleta de interrupções, com assuntos 

diversos.  

O valor do diário íntimo, segundo Lejeune, consiste na sua seletividade e na 

descontinuidade: “Das inúmeras facetas possíveis de um dia, ele só retém uma ou duas, 

correspondentes ao que é problemático.” (ibid., p. 296). Nesse ponto, o teórico considera o 

diário uma “série de vestígios datados” uma vez que só consegue captar alguns dos 

acontecimentos de um dia que são ordenados, fixados pelo calendário. 

O teórico ainda observa a tendência do diário de ser metódico, repetitivo e até 

obsessivo, ao que se refere quanto à mesmidade temática, reforçada por uma regularidade 

na forma. É instigante notar que apesar da escrita do diário ser aparentemente livre, cada 

diarista se acomoda dentro de algumas formas do gênero. Quanto à escrita, ao mesmo 

tempo em que é fragmentária, é também repetitiva e com um ritmo regular. Podemos 

observar, assim, que nas descontinuidades do diário tanto no conteúdo, quanto na forma, os 

diaristas buscam registrar, mesmo que de forma fragmentária, as continuidades da vida. 

Outra característica surpreendente do diário, apontada por Lejeune, é que pelo fato 

de ele comportar características próprias de seu autor e uma linguagem própria, 

impregnada de sentidos próprios que só seu diarista conhece. Com isso, o leitor por mais 

que tente fazer a mesma leitura que seu autor, não conseguirá, embora leia justamente para 

conhecer os mistérios da intimidade que ali se apresentam. Por mais que tenha o diário de 

um autor em mãos, é uma tarefa árdua para o leitor tentar desvendar as reais intenções do 

seu dono e o seu significado:  

 

Para chegar perto da verdade do diário de um outro, é preciso lê-lo muito, e 
durante muito tempo. Um diário é uma câmara escura na qual se chega vindo de 
um exterior muito iluminado. [...] mas se ficamos dentro dela uma meia hora, aos 
poucos, contornos e silhuetas vão saindo da sombra, podemos adivinhar os 
objetos... (ibid., p.299) 

 

 É importante atentar que o diário não foi destinado para fazer sentido ou entreter os 

outros, é, sobretudo, uma “performance”, conforme aponta Lejeune, já que é utilizado em 
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benefício próprio, estando o diarista apenas condicionado ao movimento cronológico que o 

direciona a acompanhá-lo passo a passo. 

 Em relação à captação do tempo, podemos ressaltar que o diário é o “vestígio do 

instante”, pois o objetivo do diário não é, conforme Lejeune, focalizar no futuro. Por mais 

que tenhamos hipóteses, impressões sobre o amanhã e no detemos em algumas linhas sobre 

isso, no final das contas, estamos sempre trabalhando às cegas com a escrita do presente e 

com a imprevisibilidade do acaso. E, por se tratar do registro do instante, retocar a escrita 

depois, seria romper com as “exigências” do gênero. Lejeune ainda diz que o valor do 

diário consiste justamente em ser o vestígio do instante e na “imediatação” de sua escrita, e 

por isso, não devemos retificá-la posteriormente.  

 Podemos dizer que as descontinuidades do diário e a sua escrita imprevisível 

acompanham justamente o movimento da própria vida que por si só é descontínua e tem a 

necessidade de sempre renovar-se.  

O diário por se tratar de um espaço que comporta uma série de escritas do 

momento, mesmo que fragmentárias, pode acabar por estabelecer, conforme conclui 

Lejeune, “uma continuidade entre hoje e o ontem, mas, pouco a pouco, com a vida inteira”. 

(ibid., p.302) 

Mesmo o diário sendo um gênero “aparentemente” livre, Lejeune frisa o fato de que 

nem tudo é permitido, uma vez que não se trata de um espaço “sem lei”. Trata-se, em 

geral, de “uma mistura original de regras e liberdades”. (ibid., p.310). Para o teórico, todo 

diarista está sujeito a regras como a organização da própria escrita e do conteúdo a ser 

descrito. 

Por fim, não podemos deixar de mencionar o valor para posterioridade que o diário 

possui. Com passar do tempo, o diário ganha o valor de arquivo, no qual, futuramente, ao 

acessarmos, conseguimos conhecer um eu da escrita que se derrama, sem ter a intenção 

inicial de compartilhar com todos seus sofrimentos, alegrias e os percalços da vida. Com 

efeito, o diarista escapa ao presente para dialogar com o “porvir”. 

Para Leonor Arfuch, o diário íntimo é um gênero que garante maior proximidade e 

profundidade do eu e de sua escrita. Entretanto, a escrita do diário é desprovida de 

convenções genéricas e aberta 

 

à improvisação, a inúmeros registros da linguagem e do colecionismo – tudo 
pode encontrar lugar em suas páginas: contas, bilhetes, fotografias, recortes, 
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vestígios, um universo inteiro de ancoragens fetichistas -, sujeita apenas ao ritmo 
da cronologia, sem limite de tempo nem lugar. (2010, p.143) 

 

O diário é um espaço destinado a várias funções. Assim como Blanchot e Lejeune, 

Leonor acredita que as variadas funções da escrita estão condicionadas ao ritmo da 

cronologia. Em contrapartida, com relação à escrita verídica do diário e ao “valor de 

autenticidade”, afirmados pelos teóricos, a autora adota uma posição divergente e 

acrescenta: 

 

O diário cobre o imaginário de liberdade absoluta, cobiça qualquer tema, da 
insignificância cotidiana à iluminação filosófica, da reflexão sentimental à 
paixão desatada. Diferentemente de outras formas biográficas, escapa inclusive à 
comprovação empírica; (ibid.) 

 

 O diário é uma “forma biográfica” com temáticas diversificadas, podendo captar 

aspectos insignificantes da vida ou não e escapa da comprovação empírica de sua escrita. 

O diário pode ainda fechar-se sobre si próprio ou prefigurar outros textos. Se há diários que 

têm como função acompanhar “silenciosamente” a vida do seu autor, há outros, conforme 

aponta Arfuch, que são destinados à publicação ou têm a intenção explícita de seu autor de 

fazê-lo. Ao contrário do que se espera, as expressões íntimas do eu são retificadas e objetos 

de “ajustes, apagamento, reescrita total ou parcial”. Para ela, o diário “poderá substituir, 

com vantagem, a autobiografia, consignar os fatos memoráveis e avançar mais um passo 

em direção ao íntimo talvez menos ‘biográfico’”. (ibid., p.144) 

 Nesse ponto, Leonor contesta Blanchot em dois aspectos: primeiro quando ele 

afirma que o interesse do diário está justamente na sua “insignificância” quando destinado 

a retratar acontecimentos banais do dia a dia e que é regido pelo calendário que influencia 

e determina a temática dos seus registros; segundo, quando ele afirma que, por meio da 

escrita dos acontecimentos insignificantes, o diário salva seu diarista do perigo de se 

“alienar na ficção”, uma vez que registrá-los não exigiria do seu autor reflexões mais 

profundas e complexas, sendo necessário recorrer a elementos ficcionais para dar conta 

desses relatos.  

O resgate da própria vida, conforme aponta Arfuch, é apenas uma aparente “sólida 

unidade”, uma vez que “aquilo registrado como marco, a frase sintomática, cifrada, a cena, 

o gesto anotado para lembrança se dissolverão também, como o tempo mesmo, deixando 

uma armadura fantasmal, semivazia.” (ibid.). Em outras palavras, a escrita fragmentária, 
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múltipla, diversa do gênero não consegue dar conta da totalidade dos momentos 

registrados e nem serve de atestado para veracidade do momento e da constituição plena do 

eu que se derrama nas páginas.  

 Leonor introduz a ideia de que o diário vai além da classificação de um gênero, 

tratando-se da situação de uma escrita que está de acordo com o seu autor que o utiliza 

para exercitar uma prática e por fim, acrescenta: “o diário talvez seja a única forma 

autobiográfica de uso comum e compartilhado”. (ibid., p. 146). Com base nessa afirmação, 

o diário tem pontos em comum com a autobiografia, pois ambos estão ligados na missão de 

relatar pelo menos parte de uma trajetória de vida, ou uma vida quase por completo. Além 

disso, o diário do mesmo modo que a autobiografia tem uma vantagem suplementar de 

permitir ao enunciador “a confrontação rememorativa entre o que era e o que chegou a ser, 

isto é, a construção imaginária de si mesmo como outro.” (ibid., p. 54-55). É importante 

observar que embora próximos das produções que tematizam o eu e a vida, o diário não 

pode ser confundido com a autobiografia, já que esta, em sua etimologia, se liga à escrita 

retrospectiva sobre a vida de um sujeito ligada a história de grupo. 

 Ao que se refere à relação entre autobiografia e diário, Márcio Seligmann-Silva, no 

artigo “‘O esplendor das coisas’: o diário como memória de presente na Moscou de Walter 

Benjamin”, questiona as separações entre os gêneros estabelecidas por Lejeune, quando diz 

que o primeiro pode apresentar nuances de ficção, enquanto o segundo tem uma tendência 

para a verdade, mantendo separadas a ficção da autoescritura. Ele ainda questiona o fato de 

Lejeune, do mesmo modo que Blanchot, considerar o diário uma “antificção”, no qual, 

para salvarmos a veracidade de nossa identidade, poderíamos estabelecer barreiras contra o 

processo de ficcionalização, tendo em vista o pacto que diário faz com o “calendário” e 

com a “verdade”, resultando a superficialidade de escrita. Com essa concepção, para 

Seligmann-Silva, “Blanchot acaba se mostrando vítima de uma visão positivista do diário – 

neste ponto ele concordaria com Lejeune -, que atribui essa forma uma factografia com 

grau zero de ficcionalidade.” (2009, p. 161-162).  

 Conforme o teórico, há no diário um “teor testemunhal” que aponta para a “situação 

anímica e corpórea de seu autor” (ibid., p.162), sua pró-singular visão e locução. Além 

disso, o ritmo próprio do diário que expressa seu autor, sua composição de traços materiais 

como o estado do papel, a caligrafia, os borrões de tinta, rasuras, dentre outros, reforçam 

seu “teor testemunhal”. 
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 Tendo em vista o “teor testemunhal” do diário e o caráter fictício de toda escrita, 

Seligmann-Silva ao definir o gênero, assim como Arfuch, também admite seu caráter 

ficcional: 

 

Não se trata de uma ‘antificção’, como quer Lejeune, mas de uma inscrição da 
vida – e da morte, vale acrescentar, pensando em toda escrita como 
autotanatobiografia [...] – na qual a fantasia e a literatura não impedem que 
acreditemos no ‘real’ que estava na sua origem. É como no diário se fundissem 
‘autor’, texto e temporalidade. (ibid.) 

 

 Com efeito, o teórico verifica no diário não apenas a presença da vida íntima, mas o 

entrecruzamento da vida íntima com a pública e o trabalho literário com marcas do “real”. 

O diário, então, se torna um espaço onde não há apenas uma simples representação e 

imitação dos acontecimentos e sim, segundo Seligmann-Silva, “fragmentos de um presente 

que se amontoa diante de nós” (ibid., p.163). Partindo da escrita de fragmentos do diário, 

Seligmann-Silva observa que o diário não é “pura factografia”, mas sim um espaço de 

“pura acumulação criativa de fragmentos”. (ibid.) 

 De acordo com o teórico, a escrita performática do diário está de acordo com a 

nossa leitura performática e esta leitura que fazemos do diário é autorreflexiva e passa a se 

fazer mais necessária nos momentos em que nossa “autoimagem” se encontra em crise. 

Interessante notar que desde o romantismo que a “autoescritura”, inclusive a do diário, 

passa a ser performatizada.  

 No século XX, categorias como a autenticidade da escrita autoral e o compromisso 

com a verdade da escrita “factográfica” ainda são relacionadas ao diário e utilizadas na 

análise do gênero. Estas questões vêm sendo discutidas desde o período da geração 

romântica, tendo em vista que “desde o romantismo, a literatura vive dessa crise, que se 

desdobra na questão da autoria da obra: campo assombrado pelas figuras do autor, do 

narrador e dos personagens.” (ibid., p.164). A utilização dessas categorias na análise do 

gênero e a separação entre factual e ficcional, bloqueia, segundo Seligmann-Silva, o que 

diário possui de mais valoroso – a “‘indizibilidade’ entre o real e a ficção”. (ibid.). Por fim, 

o teórico destaca o fragmentário e a estética de repetição como aspectos inerentes ao 

diário, bem diferentes da narrativa clássica, que contestam os modelos da tradição, 

exigindo do leitor um papel mais ativo. Dessa forma, o diário tem a importante função de 

lhe ensinar a “ler com outros olhos, a rever o campo literário que ainda se encontra – 
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apesar dos 200 anos de crítica romântica e pós-romântica – submetido aos ditames 

neoclássicos do estético.” (ibid.)  
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2 AS MULTICONFIGURAÇÕES DO DIÁRIO DO HOSPÍCIO 
  
 
2.1 O escritor militante  
 
  
 Por ser um escritor consciente das questões políticas e sociais do seu tempo, é 

bastante comum a literatura de Lima Barreto captar o curso dos pequenos e grandes 

eventos ocorridos no Rio de Janeiro, durante a República Velha, período vivenciado desde 

o nascimento até sua morte (1881-1922).  

 Observamos em suas obras um testemunho particular sobre a sociedade e suas 

profundas transformações. Há um anseio de revelar o contexto vivido do presente, por 

meio dos vários registros e anotações para poder compreender a realidade cotidiana, 

matéria prima de seus escritos. Ao captar o fluxo intenso de acontecimentos, Lima 

esclarece seu interesse de fornecer importantes dados e circunstâncias inerentes ao seu 

tempo: “A realidade [...] é mais fantástica do que tudo o que nossa inteligência possa 

fantasiar.” (BARRETO, 1956, p.73). 

 A amplitude de temas sobre a realidade do presente era uma forma do escritor de 

transmitir diretamente aos seus leitores a sua concepção sobre os eventos que ocorriam, 

estimulando-os a tomar uma posição e a esboçar uma reação sobre o estímulo dado.  

 O escritor se propôs trazer para suas obras acontecimentos históricos e sociais que 

evidenciam transformações bastante significativas que o impressionaram. Nicolau 

Sevcenko aponta para os temas típicos de suas obras:  

 
 

movimentos históricos, relações sociais e raciais, transformações sociais, 
políticas, econômicas e culturais; ideais sociais, políticos e econômicos; crítica 
social, moral e cultural; discussões filosóficas e científicas, referências ao 
presente imediato, recente e ao futuro próximo; ao cotidiano urbano e suburbano, 
à política nacional e internacional, à burocracia, dados biográficos [...] tudo 
concorre o que de mais relevante oferecia a realidade de sua época, como se 
pode perceber. (ibid., p.162) 
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 Segundo o historiador, os temas citados são refletidos de tal forma enovelados nas 

obras que não se pode dissociar ou isolar esses temas, pois o leitor correria o risco de 

comprometer o seu entendimento e a finalidade dos textos, uma vez que a disposição 

desses elementos concorre para “compor um imenso mosaico, rude e turbulento, que 

despoja a Belle Époque de seus atavios de opulência e frivolidade.” (ibid.) 

 Ao traçarmos um breve panorama sobre o período Belle Époque, pode-se dizer 

que foi marcado de contradições que ressaltaram as condições adversas estabelecidas no 

cenário da vida urbana ocidental, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do 

século XX, época de profundas transformações culturais que se traduziram em novos 

modos de pensar e viver o quotidiano.  

O espírito da Belle Époque tomou conta do Rio de Janeiro, uma cidade fervilhante 

que comportava equipamentos dos novos tempos como bondes elétricos, telefone, 

máquinas a vapor, dentre outros. Por ser o cartão postal da república, o Rio de Janeiro 

adotou o espírito francês, conferindo-lhe aspectos parisienses, para identificar-se com a 

burguesia europeia e reafirmar sua condição de superioridade no país, passando por várias 

reformas urbanas como o alargamento das ruas e a modernização da sua arquitetura, 

inspirados no modelo Haussmaniano1. Entretanto, a cidade era repleta de contrastes que 

podem ser visualizados nos dias atuais. Se de um lado, havia livrarias, redações, a boemia 

dos cafés e tertúlias literárias frequentadas por intelectuais e pela elite carioca da época; do 

outro, havia o mundo periférico dos excluídos composto por ex-escravos, lavadeiras, 

trabalhadores informais, desempregados e mendigos.  

 Nas últimas décadas do século XIX, dois acontecimentos importantes ocorreram: o 

fim da escravidão e a instalação do regime Republicano que se deram devido à 

incapacidade do governo imperial de atender às novas aspirações sociais, de se modernizar 

politicamente e de acompanhar a evolução e a modernização do país, o que gerou sua crise 

e, finalmente, sua substituição pela República. Acontecimentos que foram revelados desde 

a primeira obra de Lima Barreto, Recordações do escrivão Isaias Caminha (1917): “Está 

tudo mudado: abolição, república... Como isso mudou! Então de uns tempos para cá, 

parece que essa gente está doida, botam abaixo, demolem casas, levantam outras, tapam 

umas ruas, abrem outras...” (p.54).  

                                                           
1
 Modelo urbanístico que tinha como característica construções de Boulevards com contornos definidos por 

formas geométricas. 
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As transformações que estavam acontecendo contagiavam os que frequentavam o 

centro da cidade. O clima estabelecido pelo “mito do progresso” atraia a empatia dos 

jovens instruídos procedentes da Escola Politécnica e da Escola Militar. Neste período 

havia uma grande expectativa de que a ciência iria promover o controle das forças naturais, 

a compreensão do eu e do mundo, o progresso moral, a justiça e a felicidade da 

humanidade, sendo considerada o “novo” símbolo redentor da humanidade.  A doutrina 

positivista, considerada uma das alavancas do movimento republicano, foi muito difundida 

quando Lima Barreto era jovem, sendo bastante questionada pelo escritor posteriormente. 

Em contrapartida, os reflexos negativos do progresso tecnológico repercutiram no Rio de 

Janeiro, onde o rápido crescimento urbano, de acordo com Jane Santucci, “não veio 

acompanhado de oportunidade para todos, deixando uma grande parcela da população à 

margem, em meio à miséria e vitimada pelas doenças” (2008, p.39). 

 Lima, sem dúvida, pertenceu a um grupo de intelectuais que mais sentiu e percebeu 

a realidade desigual mantida pela República, denunciando-a sob duras críticas. O escritor 

“apostou e lutou por um país que construísse sua autonomia a partir da crítica das 

condições legadas por seu passado colonial, da compreensão das necessidades da sua 

sociedade pluriétnica e desigual [...]” (SEVCENKO, 1997, p. 349). Essa atitude reflete seu 

pensamento sobre a adoção da literatura ligada diretamente com a observação direta da 

realidade e da condição humana, sem deixar de levar em conta os reflexos do passado no 

presente.  

Com relação à linguagem utilizada por Lima Barreto, mesmo com uma vasta 

formação de uma literatura clássica, conhecedor da norma culta, ele tinha em vista que 

para se comunicar com as pessoas de seu tempo era necessário não se deter apenas em 

“velhas regras” gramaticais ou no “beletrismo”. De acordo com Sevcenko (1997), o autor 

tinha sérias ressalvas com relação ao “beletrismo”, preferindo aderir um “estilo enxuto, 

seco, direto e coloquial” que era visto como “uma provocação e um ultraje à instituição 

literária”. (p.324). O escritor tinha o propósito de buscar nas mais variadas experiências 

com a linguagem, elementos para compor suas obras, condensando-os com criatividade.  

É interessante observar que num mesmo espaço de representação, além de 

congregar temas e linguagens diversos, o escritor se dedicou a fazer uma combinação 

simultânea de gêneros e estilos, com o objetivo de buscar “nas mais variadas experiências 

literárias os padrões de que comporia sua arte, dosando-os com criatividade.” 

(SEVCENKO, 1983, p. 164). Tendo em vista o objetivo da literatura de representar a 
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realidade social, Lima Barreto parte pela busca seletiva de modelos, estilos e normas 

diversas da tradição literária herdada. Em seu artigo Amplius!, escrito em 1916, ele 

justifica, por exemplo, o processo de experimentação de gêneros como forma de divulgar 

os sofrimentos humanos a fim de atingir os mais diversos tipos de pessoas: 

 

o nosso dever de escritores sinceros e honestos é deixar de lado todas as velhas 
regras, toda a disciplina exterior dos gêneros e aproveitar de cada um deles o que 
puder e procurar, conforme a inspiração própria, para tentar reformar certas 
usanças, sugerir dúvidas, levantar julgamentos adormecidos, difundir as nossas 
grandes a 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 de comum e dependente entre si. (2011, 
p.58) 

 

O escritor mostra sua intenção de fugir das formas rígidas preconizadas pelos 

gêneros clássicos e utilizá-los de forma “variada” com o intuito de expandir sua 

expressividade e aprimorar sua capacidade criativa para captar as mais diversas 

“personalidades” e atrair todo o tipo de leitor. Esse impulso proporciona-lhe flexibilidade e 

versatilidade para combinar diferentes elementos estéticos. Com isso, ele vai além da mera 

repetição de estilos de escritores tradicionais, como era de costume em sua época. 

Lima Barreto se aventurou a utilizar variados gêneros como crônicas, contos, sátira, 

cartas, memórias e romances. Ao passo que buscava escrever suas obras com 

originalidade, ele rompia com as “teorias clássicas da separação dos estilos”, conforme 

aponta Sevcenko (1983, p. 165). Mesmo não tendo publicado muitos romances, o autor 

escolhe este último como expressão correspondente ao seu potencial criador, essa escolha 

talvez se justifique pela elasticidade do romance de permitir a concentração de outros 

gêneros. Encontramos em obras como Recordações do escrivão Isaías e Vida e morte de 

M. J. Gonzaga de Sá, a crônica, biografia, memória, tendências líricas, bem como aspectos 

documentais. Ao planejar seus romances, era comum ele recorrer ao seu caderno de 

recortes, onde destinava colar reportagens de vários artigos considerados mais 

interessantes, além de fazer também várias anotações sobre o cotidiano. Os fragmentos e 

anotações apareceram retocados ao longo de suas obras, o que evidencia que ele os 

selecionava e os utilizava como material para sua literatura. Observa-se nos fragmentos e 

nas anotações uma constante preocupação com a atividade literária, e no percurso do 

intelectual criterioso, destaca-se o processo de escrita que engloba pesquisa, sensibilidade, 

observação e análise dos acontecimentos do cotidiano.  
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Contrariando a maioria dos intelectuais, o foco do autor recai justamente na 

representação de personagens de classe popular, sobretudo, os excluídos, desafiando, dessa 

forma, os círculos literários oficiais e ao mesmo tempo criticando-os. Assim como os 

variados temas e linguagem utilizados, retratar esses personagens seria uma forma do 

escritor tentar aproximá-los do resto da sociedade, tendo sempre em vista o poder da arte 

literária de “soldar as almas humanas, aparentemente mais diferentes” (BARRETO, 1998, 

p. 391). Por isso, não se cansou em reconstituir o contrastante cenário carioca, com 

personagens diversificados: políticos e policiais corruptos, jornalistas manipuladores, a 

elite e seus costumes representados de forma irônica, a polícia, os excluídos do subúrbio 

como os bêbados, loucos, adúlteros, uxoricidas, estrangeiros, ex-escravos, boêmios e 

malandros. Ou seja, são trazidos para suas obras todos os tipos do Rio de Janeiro do seu 

tempo, com suas ambições, vícios e virtudes. 

Numa carta direcionada a Alberto Deodato, em 23 de fevereiro de 1919, o escritor 

maduro ressalta a finalidade da literatura de estar a serviço do interesse humano e sua 

atenção voltada para seus semelhantes na condição de “humilhados e ofendidos”: 

 

Só pela Arte é que podemos perceber e sofrer o sofrimento dos nossos patrícios 
do Nordeste, que elas [secas], quando não matam, deformam, degradam, lhes 
arruínam o lar, os dispersam aos quatro cantos, trazendo para a família, além da 
miséria, a desonra. (BARRETO, 1956, p.148)  
 

No que se refere à representação de personagens de classe baixa social da tradição, 

Sevcenko (1983) observa que era bastante comum esses personagens se destacarem na 

“comédia burlesca” ou na “farsa popular”. Em contrapartida, Lima Barreto reservava “para 

os figurantes de sua obra um tratamento trágico superior, que os aufere a máxima 

dignidade humana, amplificado que fica na condição de síntese exemplar dos dramas e 

dilemas mais pungentes da espécie.” (ibid., p.165). No entanto, os estilos são misturados, 

ocorrendo, assim, a “interpenetração entre o baixo e o elevado”. (ibid.). Podemos observar, 

por exemplo, no Diário do hospício o compadecimento do escritor com os loucos do 

hospício ao representar suas dolorosas experiências de confinamento, conferindo-lhes 

alguma dignidade. 

Ao refletir sobre a geração de intelectuais do Rio de Janeiro, Brito Broca afirma 

que praticamente não havia um engajamento com a realidade circundante: “O chique era 

mesmo ignorar o Brasil ou delirar por Paris numa atitude afetada e nem sempre 
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inteligente”. (BROCA, 1956, p.92). Contrariando a geração de intelectuais citada por 

Broca, Lima Barreto posicionou-se contra a literatura frívola de seu tempo tanto ideológica 

quanto estética se comprometendo com a realidade ao seu redor e, por muitas vezes, 

atacando o “ambiente artístico e ideológico da Belle Époque carioca” (ibid., p. 34). No 

primeiro volume da Revista Floreal, publicada no início de sua carreira, ele critica os 

intelectuais do seu tempo, pelo fato de desprezarem a classe popular mais baixa como 

matéria-prima de sua arte: “não acredito que nossos literatos amem o povo, interessem-se 

pela sua sorte, achem nele poesia, matéria-prima para suas obras.” (BARRETO, 1907, 

p.31). O escritor ainda afirmava que muitos artistas e intelectuais eram marcados pela 

futilidade e “influenciados por literatura burguesa, provinciana, de preocupações 

superficiais, e uma cópia servil de modelos estrangeiros.” (OAKLEY, 2011, p.32). Por 

meio das afirmações, o autor faz menção crítica à literatura de escritores contemporâneos 

que não tinham compromisso com a realidade circundante, pois não havia 

comprometimento nos discursos de conduzir os leitores em direção ao bem da 

humanidade. 

Muitos escritores da época de Lima foram bastante influenciados pelo mito do 

progresso que dominava o país e os impulsionava a interpretar o país com base nos 

preceitos da ordem e do progresso. Carmem Lúcia (1997) afirma que a missão desafiadora 

que esses artistas tinham se deve à necessidade de ingressar na civilização social. No 

entanto, o atraso, a miséria, o aspecto fragmentado da modernidade e os insubmissos eram 

deixados de lado, uma vez que ameaçam a própria ordem do desenvolvimento. Com isso, 

muitos artistas assumiram o papel de conduzir a sociedade ao equilíbrio e à ordem do 

desenvolvimento e ainda anunciavam “os princípios da eficiência, disciplina e organização 

como recursos capazes de domar as forças sociais insubordinadas e conflitantes, obstáculos 

à construção de um Estado moderno e burocrático.” (FIGUEIREDO, 1997, p.372). No 

entanto, esse sonho reformista se esfacelou na medida em que se visava 

 

tingir de tons uniformes uma realidade multifacetada e criativa; tão criativa que 
despiu a fantasia de ordem e progresso que, com violência, lhe fora imposta e o 
projeto histórico arquitetado pelos intelectuais diluiu-se no movediço e 
assimétrico corpo social.  (ibid.)  

 

Nesse mesmo período, também havia intelectuais que se preocupavam em 

representar o Brasil e suas multiconfigurações sem optar pelo “nacionalismo ufanista” ou 
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somente pela tradição. Lima Barreto fez parte desse grupo de intelectuais que buscava 

captar a pluralidade do país, utilizando a literatura como instrumento de expressão de suas 

ideias e anseios.  

Na missiva direcionada ao jornalista Almáquio Cirne, escrita em 11 de janeiro de 

1920, Lima Barreto menciona a dificuldade pela qual passam os artistas e os intelectuais 

que, assim como ele, buscam driblar os discursos de homogeneização cultural: 

 

Todos nós que escrevemos, que queremos realizar uma obra intelectual, seja ela 
qual for, sofremos muito quando exercemos uma atividade normal na sociedade. 
[...] Não te julgues a única vítima dos duros tempos que atravessamos. O nosso 
destino é sofrer nesta ou naquela profissão. O nosso temperamento e o feitio da 
nossa atividade intelectual estão sempre em conflito com a sociedade. [...] A 
insatisfação é a nossa lei, ainda se fôssemos grandes! (1956, p.201-202) 

 

Para atingir seus propósitos, enquanto literato, Lima Barreto, por meio do ato de 

escrever, buscou escapar da burocracia, dos discursos conservadores de sua época. E como 

forma de concretizar a sua missão, enquanto escritor e intelectual, ele tinha como força 

motivadora a “insatisfação” que o impulsionava a reagir aos obstáculos com os quais sua 

atividade se deparava. Em outras palavras, há uma reação a determinismos e imposições 

que configuravam o momento. Em resposta a esse contexto, Lima ousou a discutir em suas 

obras valores da cultura brasileira por acreditar no poder de transformação da literatura 

sobre a realidade. 

Nesse ponto, é interessante observarmos sua conferência “O destino da literatura”. 

Pode-se dizer que se trata de seu “testamento literário”, pois foi escrito um ano antes da 

sua morte. Nele, Lima Barreto sintetiza sua concepção de arte e de literatura elaborada ao 

longo de sua vida intelectual. As considerações expostas pelo escritor nortearam toda a sua 

existência. Ao falar sobre o papel da arte, sobretudo o da literatura e o seu propósito, o 

escritor cita teóricos que lhe foram de grande referência, como Ferdinand Brunetière, 

Marie Guyau, Hippolyte Taine, em favor de suas convicções.  

Além dos teóricos citados, não podemos nos esquecer que Lima foi igualmente 

influenciado por grandes escritores como Rousseau, Voltaire, Flaubert, George Eliot, 

Dostoiévski, Tolstói e Eça, que inclusive são citados em suas obras, por meio do 

depoimento de seus personagens. Em sua primeira obra Recordações de Isaias Caminha, 

Isaias confessa que lê os grandes romancistas para descobrir o segredo do fazer literário, e 

o engajamento da sua obra não é voltado para a “ambição literária”, mas sim para o desejo 
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de mudar a opinião de seus semelhantes e fazê-los a pensar de outro modo. No romance, o 

escritor, por meio do seu protagonista, deixa entrever os autores que ele mais ama, 

procurando neles modelos e formas do fazer literário: 

 

Não nego que para isso tenha procurado modelos e normas. Procurei-os, 
confesso; e, agora mesmo ao alcance das mãos tenho os autores que mais amo. 
Estão ali “O crime e castigo”, de Dostoiévski, um volume dos contos de 
Voltaire, “A guerra e a paz”, de Tolstói [...] sob minhas vistas tenho o Taine, o 
Bouglé, o Ribot e outros autores de literatura propriamente, ou não. Confesso 
que os leio, que os estudo, que procuro nos grandes romancistas o segredo de 
fazer. (1917, p.81) 
 

 Por meio da narrativa ficcional e de sua representação crítica, ao mesmo tempo 

compassiva, da realidade social, o escritor buscou selecionar as influências literárias 

diversas para ajudar a compor suas obras. Apesar da diferença entre os estilos, ele absorveu 

seus pontos em comum como o caráter crítico, desmascarador e compassivo. Em vários 

outros escritos, como as reminiscências pessoais contidas nos artigos, Lima Barreto 

remete-se com gratidão a alguns dos escritores citados, pois, segundo ele, lhe deram a 

sabedoria de conhecer a si mesmo e com isso entender melhor suas emoções e 

pensamentos conturbados. Com base nas referências teóricas e literárias, podemos verificar 

elementos ideológicos que fizeram parte da formação e do amadurecimento de Lima como 

escritor e intelectual, encontrando nelas um direcionamento para sua atividade literária. 

Lima Barreto, ao discursar sobre arte na conferência, enfatiza o caráter social e 

valor universal, reiterando a importância de a arte estar a serviço do interesse humano, 

abordando questões de nossa “conduta na vida”, evidenciando, sobretudo, sua preocupação 

com o conteúdo que arte traz, tendo em vista a grande influência da mesma na sociedade:  

 

uma tal importância, dizia eu, 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 na vida. (1998, p.388).  

 

Ao abordar a relação entre arte e beleza, para o escritor, o destino da literatura não 

está unicamente em deleitar-se com o belo, tendo como padrão a beleza plástica grega, já 

que a arte literária possui um papel muito mais diverso e, ao mesmo tempo, tem o poder de 

nos fazer reconhecer o humano, revelando os mais diferentes tipos para que possamos 

compreender a natureza humana e ao mesmo tempo sermos solidários: 
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Mais do que nenhuma outra arte, 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 união, em 
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 mais diferentes, reveladas, porém, por 
ela, como semelhantes no sofrimento de serem humanos. (ibid., p. 391) 

 

Influenciado pela concepção Tolstoiana de “O que é arte?”, Lima Barreto 

acreditava na missão da arte ser um grande instrumento de comunicação e ligação entre os 

homens. Quanto mais pudéssemos compreender o outro, por meio da capacidade que arte 

tem de se comunicar ao representar e transmitir sentimentos e ideias, de forma diversa, 

mais haveria uma compreensão mútua que acarretaria numa maior ligação entre os homens 

e consequentemente sua união. Para o escritor, a literatura tinha um dom de reforçar nosso 

“natural sentimento de solidariedade”: “quanto mais compreendermos os outros que nos 

parecem, à primeira vista, mais diferentes, mais intensa será a ligação entre os homens, e 

mais nos amaremos mutuamente,” (ibid., p.393). No entanto, o poder de “contágio 

artístico” só se efetiva por meio dos sentimentos expressos, clareza de expressão e 

sinceridade do artista, conforme descreve. Nesse ponto, R.J. Oakley aponta para dois 

aspectos interessantes ligados a concepção de arte barretiana:  

 

O sentimento barretiano aqui é um desejo ardente de comunicar uma idéia, ou 
idéias, à humanidade e pela humanidade. Esta é a primeira necessidade 
fundamental sobre a qual se baseia o conceito de arte barretiano. A segunda, 
mais pessoal, é a necessidade de uma inteligência considerável. (2011, p. 5) 

 

  O escritor, movido pelo caráter social da arte, entendia que para comunicar suas 

ideias e compartilhá-las com a humanidade, era fundamental ter a inteligência necessária e 

clareza de pensamento para expressar suas concepções sobre a sociedade, por meio de uma 

linguagem acessível, com intuito que as pessoas em geral tenham acesso ao seu discurso e 

possam assimilá-lo. Quanto maior o poder de comunicação do artista, sua arte, 

consequentemente, obteria um maior poder de contágio. 

Dos ensinamentos escritos por Tolstói em O que é arte?, a sinceridade da emoção 

transmitida como condição essencial da arte jamais foi esquecida por Lima Barreto. Para o 

escritor, o grau da sinceridade do artista é que determina o “poder de contágio” de sua 
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obra. Quanto mais o artista for capaz de expressar suas emoções e de se comover com sua 

própria obra, como resultado, seu público conseguirá assimilar suas ideias e sentimentos. 

Este ensinamento está presente desde o artigo de apresentação no primeiro volume da 

Floreal e perpassa pelos escritos da maturidade: 

 

Não se destina pois a Floreal a trazer a público obras que revelem uma estética 
novíssima e apurada, ela não traz senão nomes dispostos a dizer abnegadamente 
as suas opiniões sobre tudo o que interessar a nossa sociedade, guardando as 
conveniências de quem quer ser respeitado. (1907, p.4) 

 

 A partir das concepções do papel da arte, sobretudo da literatura, podemos 

observar a característica “militante” atribuída pelo escritor a sua literatura no que se refere 

à contribuição que a mesma pode dar à sociedade, no cultivo de valores humanos, 

propagando-os por meio de sua representação. Lima Barreto acreditava que a literatura não 

era apenas um meio de expressão, mas de “comunicação militante”, pelo fato de acreditar 

no poder que as palavras têm de “mover, demover, comover, remover e promover” 

(HOUAISS, 1997, p.472). Segundo Antonio Houaiss, “militante” é a palavra que o próprio 

autor emprega, uma vez que “se engaja, tão ostensivamente quanto possível, com suas 

palavras e o que elas transportam” (ibid.). O escritor consciente da capacidade que a 

literatura tem de comover e de transformar, “quis embeber-se do que há de tradição, 

fixação, codificação e estetização no uso da língua do seu povo, de sua civilização, de sua 

cultura”. (ibid.). Além disso, pode-se dizer que a literatura barretiana é militante, pois 

suscita nos homens o desejo de mudar sua realidade, construindo-a de forma diferente do 

cotidiano opressor. Com isso, ele evidencia a utilidade da literatura e na contribuição que 

ela pode dar, sobretudo, no cultivo de valores humanos. 

 A opção do escritor por uma literatura voltada para representação principalmente 

das classes médias e baixas da população, fixando no seu padrão de identificação e no 

universo temático centrado nas práticas de coerção, discriminação e marginalização social 

tem por finalidade mudar a opinião de seus concidadãos e estabelecer a “comunhão entre 

os homens”. Lima Barreto via a necessidade de restaurar a solidariedade humana de forma 

crescente e universal, sendo a literatura seu veículo por excelência. Com efeito, podemos 

compreender melhor a coerência de linguagem simples, o caráter militante de sua literatura 

e seu conteúdo humanitário. O fundamental era não deixar de  
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pregar, seja como for, o ideal da fraternidade e justiça entre os homens e um 
sincero entendimento entre eles. E o destino da literatura é tornar sensível, 
assimilável, vulgar esse grande ideal de poucos a todos, para que ele cumpra 
ainda uma vez mais a sua missão quase divina. (1956, p.110). 
 

 Influenciado pelo caráter social da arte e pelo seu poder de libertação e ligação 

entre os homens, ele dedicou-se a ir além das injunções particulares e cotidianas para 

adentrar nas decisões sobre o destino da humanidade. Lima, conforme Sevcenko, 

“Ensejava a cada indivíduo isolado que se sentisse incorporado profundamente no seio da 

natureza e do universo. Por isso mesmo, ele chegava a supor a literatura como um 

complemento ou um sucedâneo para a religião.” (1983, p.168). Pode-se dizer que a arte, 

para Lima Barreto, era um instrumento eficaz na sociedade, “sendo um canal de 

comunicação entre os homens, é ao mesmo tempo um veículo de valores éticos superiores 

e uma condicionadora de comportamentos.” (ibid.). Para isso, o escritor utilizou a literatura 

como forma de conhecimento cujo alicerce se encontra na observação direta da realidade 

que o circundava.  

 Tendo em vista a finalidade da literatura de Lima Barreto e suas concepções sobre o 

papel da mesma na sociedade, observamos a atuação do intelectual militante que planeja 

suas obras a fim de quebrar resistências a ideias feitas e a preconceitos incorporados pela 

sociedade, para compor um “novo quadro de atitudes e valores com seus complementos 

emocionais, a simpatia, a compaixão, a confiança, a redenção dos laços fundamentais entre 

os seres e a reconciliação.” (SEVCENKO, 1997, p.326) 

 

 

2.2 Nos bastidores da criação 

 

Partindo da reflexão sobre as multifunções da escrita do Diário do Hospício, e por 

se tratar de um texto rico na composição de sua forma e significado, um dado inicial que 

nos chama atenção é que não há um consenso na forma de publicação do texto. Há 

divergências entre as edições críticas que podem ser atribuídas à dificuldade das editoras 

em compreender o sentido e a finalidade dos fragmentos do texto. A primeira publicação, 

lançada em 1953 pela Editora Brasiliense, veio acompanhada de o Diário íntimo, em um 

único volume, tendo em vista a semelhança dos textos no que se refere à classificação de 

gênero. Três anos depois, a Brasiliense publica novamente o texto, com alterações: o 
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Diário do hospício deixa de fazer parte de o Diário íntimo para ser incorporado a O 

cemitério dos vivos (memórias), um dos volumes da coleção obras completas de Lima 

Barreto, lançado pela editora. Nessa edição, o Diário é uma das quatro partes que integra o 

volume com o título de Diário do hospício (apontamentos). De acordo com a editora, os 

dois textos foram publicados dessa forma, pois são complementares, chegando a se 

confundirem, devido, por exemplo, à recorrência de temas como o do alcoolismo, da 

loucura e ao tom confessional presente nas duas narrativas. Entretanto, os organizadores 

não levaram em consideração que esses textos são de diferentes gêneros textuais e foram 

escritos em circunstâncias e momentos distintos, já que o Diário do hospício foi publicado 

no período de confinamento do escritor no hospício e o Cemitério dos vivos no momento 

posterior a sua internação. 

Na esteira das publicações, em 1988, a edição publicada pela Biblioteca Carioca 

veio com o título Diário do hospício; O cemitério dos vivos e os textos aparecem 

separados, tendo em vista a peculiaridade de cada um, sobretudo na forma. Diferente da 

edição anterior, no prefácio de Ana Lúcia Machado e Rosa Maria de Carvalho não se 

afirma que um texto faz parte do outro, mesmo que ambos possuam passagens bastante 

semelhantes. Apesar de não existir a palavra “apontamentos” no título, Ana Lúcia 

Machado e Rosa Maria de Carvalho reiteram a ideia de que o Diário do hospício contém 

“apontamentos” do autor. Esta edição reeditada em 1993, sob a organização das mesmas 

autoras, pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, com uma pequena 

mudança no título: Diário do hospício e O cemitério dos vivos. O acréscimo da conjunção 

“e” ao título transmite com mais clareza a forma separada de publicação dos dois textos 

dentro de um mesmo volume.  

Tendo como texto base a edição de 1956, a editora Planeta, 2004, publica o Diário 

do hospício junto com O cemitério dos vivos, fazendo parte deste, num mesmo volume 

titulado O cemitério dos vivos. Por fim, a edição mais recente, lançada pela Cosac Naify, 

2010, publica o Diário do hospício separadamente do Cemitério dos vivos, utilizando a 

edição de 1993 como texto base, inclusive o título atribuído é o mesmo. 

Diante das diferentes formas de publicações da obra, é importante considerar dois 

fatores que, em parte, interferem na compreensão, na organização e publicação do texto e 

até mesmo na sua classificação quanto ao gênero. O primeiro é o título. Nos manuscritos, 

não há na primeira página da narrativa um título e nem mesmo uma capa para constá-lo. O 

que há de fato é uma folha solta, encontrada entre os recortes da obra, com apenas uma 
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frase escrita por Lima Barreto em vermelho: “Diário do hospício”. É importante observar 

que não há um contexto ou um referencial que indique que a frase seria o título a ser dado 

à obra. Pode-se afirmar que os organizadores e as editoras aproveitaram a frase para dar 

nome ao texto, talvez para facilitar sua localização no acervo da biblioteca e para organizar 

a edição do texto e sua comercialização. Entretanto, houve uma precipitação das edições 

no ato de intitular a obra sem uma nota explicativa sobre o estabelecimento do texto, pois 

conforme foi exposto, elas utilizaram uma frase que estava entre os recortes como título, o 

que pode fazer com que o leitor acredite que Lima Barreto tenha sido o responsável pelo 

título da obra, fato que não pode ser comprovado. Pelo estado de má conservação do 

manuscrito, apresentando várias folhas soltas, ele pode ter sido desfalcado antes de ser 

levado para Biblioteca Nacional e não há como saber qual título a ser dado ao texto, uma 

vez que na primeira página do manuscrito nada consta a não ser o título referente ao 

primeiro capítulo. 

Outro fator importante é a entrevista concedida, quando o autor estava internado no 

hospício, que evidencia claramente o seu objetivo em escrever o texto com anotações que 

possivelmente serviriam para compor seu futuro romance. Nesta entrevista ele deixa 

entrever o título concreto pensado por ele: O cemitério dos vivos. A informação dada pelo 

próprio escritor nos ajuda a compreender a composição da obra, formada por vários 

apontamentos, anotações simples, fragmentos e enxerto de gêneros literários, elementos 

que evidenciam seu sentido, finalidade e etapa de elaboração. 

Tendo em vista a concepção da atividade artística do escritor Lima Barreto e da 

missão destinada a sua arte, diferente dos escritores do seu tempo que, em geral, se 

mantinham presos a forma de uma literatura erudita, o autor buscou na forma “livre” do 

gênero diário inserir outros gêneros e recursos estéticos distintos. A forma do diário pode 

ser detectada na estrutura do texto que se organiza inicialmente em torno de uma 

cronologia e direcionada pela escrita em primeira pessoa. Nesse sentido a escolha do título 

dada ao texto pelos organizadores não é de toda arbitrária. Entretanto, para a época em que 

foi escrito, o texto se sustentaria como diário até certo ponto, pois ganha novas 

culminâncias que divergem das categorias tradicionais de “autenticidade” e “veracidade” 

utilizadas na classificação do gênero desde a geração romântica. 

Lima Barreto fez parte de uma geração de artistas que percebeu que para 

representar a realidade contrastante do seu tempo, já não era possível fazer uso apenas dos 

gêneros tradicionais, de formas fixas e imutáveis, deixando de lado, conforme seu 
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depoimento, “todas as velhas regras, toda a disciplina exterior dos gêneros” (2011, p.58). O 

escritor antecipa a combinação criativa dos gêneros que posteriormente seria utilizada 

pelos modernistas. Diante de cenas quase que inacreditáveis da rotina manicomial e de 

indivíduos tão complexos, uns até incompreensíveis, o autor, por meio da combinação de 

novas formas narrativas e da inserção do espaço ficcional, buscou “reformar certas 

usanças” do gênero diário. Com isto, o texto ganha amplitude e valor estético ao expandir 

expressividade e capacidade criativa na combinação de elementos distintos que não eram 

muito comuns ao gênero ou que fogem completamente ao estereótipo. 

 Na “fartura de pormenores” coligida nas páginas soltas que compõe o seu diário, o 

escritor deixa entrever suas impressões e opiniões diretas, sem muitos disfarces. Diferente 

dos romances autobiográficos Recordações do escrivão Isaias Caminha e do inacabado O 

cemitério dos vivos, nos quais o uso do pronome “eu” se refere aos protagonistas fictícios, 

no Diário do hospício, o escritor se apresenta utilizando o pronome “eu”, por meio dos 

verbos conjugados na primeira pessoa e pelo acréscimo de dados biográficos passíveis de 

verificação, a princípio nada estranho no que se refere à forma de manifestação do diarista.  

Todavia, há exceções quanto à identificação do sujeito: na terceira entrada do 

diário, ao relatar as variadas aventuras que tivera embriagado, sendo algumas humilhantes, 

que o fizeram parar na polícia, o escritor quando se refere a si mesmo e a terceiros 

envolvidos em situações constrangedoras, faz citações dos nomes por meio de 

abreviaturas; quanto ao seu, ele utiliza apenas a letra “L.”. Podemos entender que essas 

abreviaturas são estratégias utilizadas para manter a integridade moral de pessoas 

envolvidas em acontecimentos embaraçosos, pois sabia da possibilidade de ter seu diário 

lido senão em vida, postumamente.  

Outra exceção ocorre na quinta entrada, quando mergulha no espaço da ficção e 

atende por “Tito Flamínio”, protagonista de O cemitério dos vivos, em sua primeira versão. 

Com efeito, há o espaço intervalar entre os fatos vividos e a recriação artística, ocorrendo 

“a fratura entre o eu civil e o eu narrativo, geradora da diferença que se instaura entre o 

fato vivido e a matéria ficcionalizada.” (OLIVEIRA, Ana Lúcia Machado de; GENS, Rosa 

Maria de Carvalho, 1988, p.15).  Nesse caso podemos espreitar nos bastidores da criação 

literária barretiana, o único momento em que o sujeito atende pelo nome fictício e não 

como Lima Barreto ou “L.”. Além disso, há menção a figuras fictícias que não fizeram 

parte da vida do autor, como a esposa morta e filho, na quinta e sétima entrada. Vemos 

nessas referências, a manipulação autobiográfica para a elaboração ficcional da sua 
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identidade e, por conseguinte, a “experimentação criativa” da obra de ficção a ser 

desenvolvida. Nesse caso, podemos compreender melhor o fato de o autor manipular sua 

própria biografia e recorrer a elementos ficcionais para autorrepresentar-se. Constata-se a 

“utilização da própria experiência biográfica para poder contar no plano fictício onde a 

imaginação e a memória se encontram e se fertilizam.” (MACEDO, 1995, p.655).  

Podemos também notar a travessia da escrita íntima pouco camuflada em outras 

obras do escritor que considerava sua literatura como uma “mulher pública”. No caso de 

Isaias Caminhas, é um jovem negro, trabalhador em uma repartição de jornal que sofre 

preconceitos; ou, então, Gonzaga de Sá, o cidadão ambulante que tinha uma relação 

visceral com a cidade do Rio de Janeiro e defendia os direitos dos oprimidos. Com relação 

ao Policarpo Quaresma, ele foi internado no hospício, assim como o escritor. Há também 

traços no personagem relacionados com o pai do autor, apontados por Francisco de Assis 

Barbosa, tendo em vista que ambos tinham sofrido “a miséria da cidade e o emasculamento 

da repartição pública.” e “Tal como o velho Major Quaresma, João Henriques ‘planejou a 

sua vida agrícola com exatidão e meticulosidade que punha em todos os seus projetos’”. 

(1964, p. 45). O escritor, ao escrever suas obras, sob ácidas críticas à sociedade, acabou se 

expondo, sendo considerado um dos romancistas que menos se esconde e se dissimula, 

aspecto que gerou algumas discussões polêmicas entre os críticos sobre a qualidade 

estética das suas obras ao longo das décadas. 

Ainda com relação às pistas autorreferenciais encontradas nas obras do escritor, 

podemos associá-las às afirmações de Leonor Arfuch (2010) acerca da consciência que têm 

os próprios escritores sobre o “caráter paradoxal” da autobiografia, que consegue 

comportar num mesmo espaço a divergência constitutiva entre vida e escrita. No caso 

Diário do hospício, a utilização da autobiografia está relacionada com a forma de expor 

quase que cruamente uma história de vida seja para avaliar sua condição no presente, seja 

para conhecer-se, seja para refletir sobre o contexto em que vive, por meio da inscrição dos 

relatos registrados no campo do conhecimento histórico. No entanto, essa inscrição, acaba 

criando uma nova identidade narrativa. Nesse caso, não se trata apenas da ficcionalização 

proposital do escritor, mas também da identidade projetada, através da concepção 

imaginária que se tem sobre si. A imagem que é produzida está relacionada com a triagem 

feita pelo sujeito. Ao passo que ele esboça sua identidade, inevitavelmente esse movimento 

acaba por estilizá-lo ou simplificá-lo. Com isso, podemos então notar um dado 

interessante, já apontado por Arfuch, acerca da autobiografia que é transposto para o 
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diário: “ela permite ao enunciador a confrontação rememorativa entre o que era e o que 

chegou a ser, isto é, a construção imaginária de ‘si mesmo como outro’”. (ibid, p.54-55) 

Tendo em vista a utilização do diário como rascunho de uma obra literária, segundo 

Luciana Hidalgo, o objetivo do eu do Diário do hospício é de se transbordar do escrito 

íntimo para se apresentar, na obra futura, num “invólucro romanesco”. Ao comparar o 

diário, “escrita multifuncional de si”, com outros romances do escritor, nos quais o eu se 

apresenta “maquiado”, Hidalgo conclui sobre a atividade literária de Lima Barreto: “a 

existência se reflete na experiência literária de forma radical.” (2008, p.91). A escrita do 

eu, quando inserida no processo criação, evidencia a experimentação da literatura de si. 

Com isto, verificamos um aspecto valoroso e rico no Diário do hospício: a relação íntima 

entre vida e literatura e o entrecruzamento e a indivisibilidade das suas fronteiras.  

Outro aspecto interessante a ser notado é que no diário há uma passagem que 

também indica o embrião do romance a ser desenvolvido que é a referência comparativa do 

hospício com o cemitério, relação que sugeriu o título a ser dado: “Aqui, no hospício, com 

suas divisões de classes, de vestuário, etc., eu só vejo um cemitério: uns estão de carneiro e 

outros de cova rasa.” (BARRETO, 1988, p.57). Desse modo, a escrita assume a função 

criativa ao mergulhar no espaço transgressor da ficção para reescrever a história do 

protagonista, esboçando novos episódios e personagens, ausentes da vida do escritor. Eis a 

brecha utilizada para tangenciar o caráter referencial e “verídico” do diário.  

O escritor ao planejar seus romances, recorreria ao seu caderno de recortes, onde 

colava reportagens de vários artigos considerados mais interessantes, além de fazer 

anotações sobre o cotidiano. Os fragmentos e anotações aparecem retocados ao longo das 

obras de Lima Barreto, o que evidencia que ele os selecionava e os utilizava como matéria-

prima para construção de seus romances. O mesmo ocorre com o Diário do hospício, no 

qual os fragmentos e as anotações reunidos são indícios de sua constante a atividade 

literária. Assim como o diário que funciona como “atividade profissional”, sua escrita é a 

“ferramenta de trabalho” usada no percurso do intelectual criterioso que engloba pesquisa, 

sensibilidade, observação, seleção e análise dos acontecimentos da rotina hospitalar.  

Com a inserção dos elementos ficcionais citados no diário há a intenção de 

modificar aspectos reais da vida para transformá-los em literatura, sem que o eu se perca 

na travessia. Todavia, isso ocorre sem qualquer marcação, estabelecendo-se um mosaico 

composto por aglomeradas e fixas peças da vida e da ficção que por vezes se mesclam, por 

vezes não. O fato de essas peças nem sempre se encaixarem é um reflexo da própria escrita 
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do diário que é mais “livre” e, por vezes, é realizada nem sempre com seletividade, 

faltando uma maior organização e revisão, o que também explica a aparição de episódios 

repetitivos e lacunas no texto.   

Por outro lado, há a função metalinguística que o escritor atribui a sua escrita, uma 

espécie de planejamento, que ocorre nos comentários ao próprio texto e na organização de 

sua formação interna, anunciando os fatos a serem desenvolvidos no diário, como, por 

exemplo, na segunda entrada, o escritor escreve o seguinte comentário: “Tenho que falar 

dos doentes cuja companhia estou, dos guardas, enfermeiros, mas preciso tratar com mais 

detalhe e já me cansa escrever estas notas.” (ibid., p.32). Nessa passagem, ele anuncia a 

população do hospício que será descrita com mais detalhes nas próximas entradas. Ou 

quando menciona seu propósito de falar sobre a biblioteca do hospício: “a biblioteca da 

seção Calmeil, que eu descreverei devagar” (ibid., p.30). Estes e outros comentários 

realizados evidenciam as etapas a serem percorridas pela escrita e os objetos de interesse 

do escritor e da sua literatura.  

No que se refere à integração dos diversos relatos que compõem a obra, Antônio 

Candido afirma: “é difícil distinguir o plano real do plano imaginário, porque nas notas 

íntimas há partes que já são elaboração dos fatos, obviamente com vistas ao romance.” 

(CANDIDO, 1987, p. 47). No processo de escrita dos apontamentos, nem sempre é 

possível detectar os momentos em que os acontecimentos factuais se misturam à 

imaginação, uma vez que existem partes do texto que ganham ares de obra de ficção, 

ressaltando as intenções do autor em escrever um romance, tirando proveito das 

experiências vividas no hospício.  

Entretanto, há um dado interessante sobre o texto que precisamos nos atentar: por 

se tratar de um espaço para o colhimento de observações diversas sobre experiências 

pessoais, rotina hospitalar, dentre outras, ele se diferencia das demais obras do escritor, no 

que se refere ao seu enquadramento discursivo, uma vez que não se tenciona apenas fazer 

uma “literatura de si”, primeiro, porque tudo leva a crer que não se destinava, pelo menos 

tal como foram achadas as laudas com que se fez o volume, à publicação; segundo, nem 

todas as notas coligidas possuem elaboração estética. A funcionalidade do Diário do 

hospício recai no fato de ser considerado um “método de trabalho” destinado inicialmente 

a compilações de todos os tipos de notas, factuais e fictícias, ainda um tanto cruas, para 

servirem como preâmbulo do romance a ser desenvolvido.  
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Nessas notas, encontramos algumas funções incorporadas pelo diarista, assim como 

ocorre com a própria prática do diário. A primeira função observada é a do memorialista. 

O diarista abandona a escrita do presente e, ao invés de retratar os acontecimentos recentes, 

volta-se para o seu passado com o propósito de analisar as circunstâncias que antecedem 

sua entrada no hospício. No papel de memorialista, o diarista relata acontecimentos 

passados, não para fugir do presente, mas para entendê-lo, avaliá-lo melhor e analisar-se. 

Entretanto, não basta apenas trazer à tona cenas do passado, para retratá-las, é necessário 

pesar e avaliar cada parte e decidir o que serve ou não, cabendo ao memorialista essa 

tarefa. Ao pegar o lápis com a intenção de explicar as notas que escreve no hospício e os 

motivos pelos quais o fizeram ser internado, o escritor desliza para uma autobiografia 

retrospectiva, retratando o período quando era jovem. Podemos observar a profunda 

autoanálise do sujeito e o dissecamento cruel de seus atos, por meio da confissão e de um 

exame rigoroso que faz sobre si ao retratar seu processo alcoólico. A primeira lembrança 

que lhe vem à mente são os conselhos de um amigo da família, médico, que lhe deu o livro 

do psiquiatra Mudsley, chamado O crime e a loucura, no momento em que seu pai foi 

combalido por alucinações. Entre os artigos do livro, o sujeito se lembra com precisão do 

mandamento “não beber alcoólicos” como uma das formas de evitar a loucura. Entretanto, 

ele se arrepende de não ter seguido essa orientação e admite a possibilidade de que as suas 

alucinações foram provenientes do consumo desenfreado do álcool. Dentre as razões que o 

fizeram a se entregar à bebida, ele cita:  

 

Muitas causas influíram para que viesse a beber; mas, de todas elas, foi um 
sentimento ou pressentimento, um medo, sem razão nem explicação, de uma 
catástrofe doméstica sempre presente. Adivinhava a morte de meu pai e eu sem 
dinheiro para enterrá-lo; previa moléstias com tratamento caro e eu sem recursos; 
amedrontava-me com uma demissão e eu sem fortes conhecimentos que me 
arranjassem colocação condigna com a minha instrução; e eu me aborrecia e 
procurava distrair-me, ficar na cidade, avançar pela noite adentro; e assim 
conheci o chopp, o whisky, as noitadas, amanhecendo na casa deste ou daquele. 
(ibid., p.35) 

 

Diante das primeiras meditações sobre seu passado, ele traça a evolução da tragédia 

familiar, sendo revista em seu diário: comenta os aborrecimentos que tinha em casa e da 

tristeza de presenciar seu pai ser consumido pela loucura, o que o leva a explicitar mais 

diretamente seu contato com todos os tipos de bebida, levando uma vida completamente 

desenfreada pelo vício. O sujeito procurava se distrair na boemia da cidade e passou a ter 
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suas primeiras experiências com o álcool, evidenciando sua fragilidade e incapacidade de 

reagir às intempéries da vida, tendo a bebida como fuga e distração para seus 

aborrecimentos. 

O escritor se expõe sem se disfarçar e transparece suas fraquezas nos escritos 

íntimos: bebia sem controle, a ponto de sofrer de crises alcoólicas, evidenciando o pouco 

cuidado que tinha consigo, tendo a clareza de que o mal que o corrompia estava ligado a 

sua história pessoal e precariedade econômica aliada à inteligência e estudo, fatores que o 

conduziam ao estado de profunda decadência. Com efeito, ele acabou cedendo aos 

relaxamentos boêmios, passando a percorrer as ruas do Rio de Janeiro, de maneira errante, 

quase sempre embriagado e cada vez mais maltrapilho. Conforme aponta Lilia Schwarcz, 

“o dândi dos primeiros momentos, o ‘mulato elegante’, que [...] se vestia com primor, 

transformava-se aos poucos num personagem incômodo da capital federal, mais e mais 

deprimido, alcoolizado e descaracterizado.” (2010, p.40.)  

Com a utilização da memória, acompanhamos a atividade descontínua do texto, no 

rompimento com a escrita do presente para relatar fatos anteriores, sendo posteriormente 

retomada sem qualquer tipo de desfecho, o que reafirma o caráter de “infinitude” do diário. 

O percurso memorialístico não é traçado de acordo com uma ordem cronológica sequencial 

baseada no surgimento dos fatos, uma vez que são intercalados fatos mais recentes do 

passado com os mais antigos da juventude, com referências a figuras importantes na vida 

do escritor como os amigos e a família. Nesse caso, deslizar para o passado proporciona ao 

escritor abrir um espaço para a inserção do ficcional, ou seja, ao reescrever sua história o 

memorialista filtra e modifica as lembranças. Além do mais, o ato de narrar fatos passados 

significa manter a memória ativa, preservando lembranças importantes. Entretanto, relatar 

fatos passados não significa que suas lacunas possam ser reconstituídas, tendo em vista que 

através das anotações rápidas, repletas de fissuras encontradas no diário, o que fica são os 

vestígios e fragmentos do eu e, consequentemente, de sua história.  

É interessante notar que o escritor ao traçar sua autobiografia retrospectiva, utiliza o 

diário como um “laboratório de introspecção”, um espaço de excelência do eu, destinado 

para o autoconhecimento. Escrever sobre uma vida difícil, com tantas provações, torna 

possível enxergar a natureza crua e indisfarçável de si mesmo: 

 

Eu tinha tudo, ou tenho tudo, para não sofrê-las, tanto mais que não as 
provoquei. [...] Parecia que sendo assim, que sendo eu um rapaz que, antes dos 
dezesseis anos, estava numa escola superior, que todos me gabavam a 
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inteligência, e mesmo até agora ninguém nega, estivesse a coberto de tudo isso. 
Mas eu e a sorte, a sorte e eu, nos juntamos de tal sorte, nos irmanamos, que vim 
a passar por um transes desses. Desde a minha entrada na Escola Politécnica que 
venho caindo de sonho em sonho e, agora que estou com quase quarenta anos, 
embora a glória me tenha dado beijos furtivos, eu sinto que a vida não tem mais 
sabor para mim. (ibid., p.50) 

 

No percurso autobiográfico, verificamos um sujeito extremamente desencantado 

com a vida ao observar que todas as precauções necessárias de nada lhe valeram. O diarista 

faz um confronto rememorativo entre o passado promissor de ter sido um estudante de uma 

escola superior elitista, repleto de sonhos e ambições, e o adulto pessimista e amargurado 

que sofreu várias humilhações ao longo da vida, destinado ao confinamento no hospício. 

Diante desse quadro, podemos observar que autorretrato constituído nada tem de 

definitivo, já que a subjetividade sofre modificações de acordo com as provações que a 

vida apresenta. 

 Outra função assumida pelo diarista é a do cronista, sendo utilizada para narrar de 

forma breve acontecimentos do cotidiano ocorridos dentro do hospício. É comum ele 

deixar de lado suas reflexões íntimas para relatar os variados eventos do hospício que 

tiveram bastante repercussão. Há o registro de acontecimentos jocosos, como o episódio de 

um louco que, ao ver o escritor passar com um livro de baixo do braço, disse-lhe: “– Isto 

aqui está virando colégio.” (BARRETO, 1988, p.87). Do mesmo modo, ocorrem também 

relatos de acontecimentos dramáticos. Há um momento em que ele interrompe suas 

confissões para observar e contar, por exemplo, a perspicácia de um paciente que 

premeditou uma rebelião:  

 

Sentia-me impotente por isso e os obstáculos invencíveis. Não me quisera 
curvar, revoltara-me; entretanto, mais de uma vez me vira obrigado a pedir 
pequenos favores humilhantes aos camaradas. [...] Mastigava esse raciocínio, 
quando um colega de manicômio me chamou, para ver um doente da seção Pinel, 
que fica na loja, impando no telhado. Lá fui e vi-o. Era o D.E., parente de um 
funcionário da casa, de real importância. [...] em chegando ao alto, começou a 
destelhar o edifício e atirar telhas para todas as direções, sobretudo para a rua 
(ibid., p.62-63) 

 

 O caso descrito se refere a um episódio ocorrido na época sobre a rebelião de um 

louco que, ao subir no alto do edifício, começa a jogar telhas para todos os lados. Essa 

rebelião ocorreu em Janeiro de 1920, quando o autor ainda se encontrava internado, sendo 

publicada nos jornais da época como o Correio da Manhã. O cronista ao assistir o 

acontecimento, descreve os pormenores do evento, transcrevendo os seguintes diálogos 
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travados entre os internos no momento da rebelião: “Num dado momento, tirou o paletó. 

Ficou seminu; estava sem camisa. Atirava telhas e berrava. Alguém, de onde nós 

estávamos, um tanto próximo dele, gritou-lhe: - Atira para aqui! —Não, entre nós, não! 

Vocês são infelizes como eu”. (ibid., p.63). Escrever sobre a atitude do paciente e os 

motivos que o levaram a tal rebelião, faz com que o narrador reflita sobre a condição e a 

impotência humana diante de acontecimentos irremediáveis, chegando a concluir: 

 

 

A proeza do D.O. agitou todo o Hospício, pôs a rua em polvorosa e suspendeu o 
tráfego da Light, e havia no seu procedimento muita cousa, que parecia ser ele 
premeditado. Doentes lá de baixo e outros com os quais vim conversar depois, 
disseram-me que sim, que ele tinha feito veladas ameaças do que ia fazer. Num 
dado momento, trepado e de pé na cumeeira, falando, cabelos revoltos, os braços 
levantados para o céu fumacento, esse pobre homem surgiu-me como a imagem 
da revolta... Contra quem? Contra os homens? Contra Deus? Não; contra todos, 
ou melhor, contra o Irremediável! (ibid., p.64) 

 

Por meio do caso relatado acima, o cronista transmite sua visão de mundo, expondo 

sua forma de compreender os acontecimentos que o cercam. Ao relatar o diálogo do 

interno sobre a condição rechaçada dos loucos, ele mostra o hospício como um espaço que 

condensa todas as formas de segregação ilustradas seja pela loucura, seja por outras 

doenças e dá ao fato corriqueiro “rebelião de um louco” uma perspectiva, que o transforma 

em fato singular e único, utilizando sua escrita para contestar o poder social. O escritor 

utiliza elementos da crônica no diário para contemplar o microuniverso do hospício, lugar 

que reflete a sociedade brasileira discriminatória, subordinada aos valores máximos da 

elite. 

Como se sabe, a crônica é um gênero literário fortemente ligado ao seu suporte, o 

jornal. Com isso, Lima Barreto utiliza nos trechos citados uma linguagem mais objetiva e 

concisa, típica do discurso jornalístico. É claro que o ato de descrever a rotina hospitalar 

pode também estar associado à atividade do diarista. No entanto, a atividade do cronista se 

sobressai nos momentos em que há a abdicação da vida pessoal para observar atentamente 

a movimentação da realidade cotidiana. Para Beatriz Resende (2004), durante o período em 

que Lima ficou internado, foi justamente a “compulsão pela escrita, a alma de repórter e a 

habilidade para a crônica” que o salvaram da loucura. Desse modo, observamos a tentativa 

do escritor em manter não apenas sua intensa atividade de cronista para falar da vida diária 

e denunciar todos os tipos de males presenciados, mas também para não se isolar e nem 
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submergir nos seus próprios dramas pessoais. Neste caso, a inserção da crônica está 

associada à função do diário de servir como “observatório da vida”, quando registra 

eventos como a comemoração do dia de São Sebastião no hospício, brigas entre os 

pacientes do hospício, a rotina da cidade vista pela janela da biblioteca, dentre outros temas 

do seu dia a dia. O escritor, comprometido com a realidade ao seu redor, escreve 

observações acerca do cotidiano para transmitir eventos significativos, que o 

impressionaram, com o propósito de difundir a realidade ao seu redor e mudar a opinião 

dos seus possíveis leitores, suscitando-lhes o desejo de ter uma realidade bem diferente do 

cotidiano opressor. 

Há também nos apontamentos a presença da atividade intelectual do escritor que 

reflete sobre a instituição de poder, o preconceito social e a condição humana em si. Ao 

reler Plutarco, por exemplo, Lima faz uma leitura com outro olhar, diferente da que fez no 

passado. Ele observa sempre os mesmos atributos como o caráter heróico, a beleza e a 

integridade identitária dos personagens clássicos, que têm seu destino traçado por 

intervenções divinas. Com isso, o escritor-intelectual ao estabelecer um paralelo desses 

personagens com o contexto brasileiro de seu tempo, corrupto e bastante instável, constata 

que não é mais possível fazer esse tipo de construção. Entretanto, admite que algumas 

abordagens nos textos de Plutarco são análogas  ao seu tempo e cita uma delas: 

 

Vejam só esta observação de um antepassado dos atuais bolchevistas, do cita 
Anacársis, feita a Sólon: ‘As leis são como as teias de aranha que prendem os 
fracos e pequenos insetos, mas são rompidas pelos Grandes e fortes.’ Os nossos 
milionários e políticos não pagam os impostos e, muitas vezes, os criados, 
quando os alugam, se não mandam buscá-los na polícia militar e na guarda civil; 
entretanto, há uma porção de leis, de fiscais, etc. (ibid., p.67) 

   

A referência literária é utilizada para contextualizar o cotidiano e fazer uma crítica 

acirrada à sociedade em que vive. Dessa forma, podemos notar que a literatura vai mais 

além do que servir de consolo ou para traduzir uma dolorosa experiência, mas também 

como forma de denúncia social. O escritor também esboçou questões políticas e sociais 

que lhe causavam indignação, coligindo, no diário, declarações explicitamente ideológicas. 

A citação feita a Plutarco tem como propósito criticar os ricos e poderosos que conseguem 

burlar as leis, desmascarando a impunidade que rege o país. Nessa passagem, o escritor 

estabelece uma relação íntima entre os alienados, violências e arbítrios da sociedade como 
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forma de observar os reflexos do “aspecto frio e insensível que a rotina do cotidiano lhe 

assinala [...] em toda sua crueza da sua nudez repentina.” (SEVCENKO, 1983, p.162) 

Podemos ver a atividade do intelectual presente em vários momentos, assim como 

ocorrem com outras funções assumidas pelo diarista: há a função de observador que está 

sempre atento à rotina hospitalar e ao seu passado; de crítico que tece apontamentos, 

acompanhados de importantes reflexões sobre a instituição manicomial, a sociedade, a 

polícia, bem como a sua própria vida; de testemunha que relata os variados tipos de 

experiências de confinamento que estão sob certo grau de comprovação: o tratamento da 

psiquiatria, a existência da figura de alguns médicos citados, dos tipos sociais encontrados; 

e, por fim, a própria função de escritor, utilizada junto com as outras funções citadas, ao 

destinar seu diário como ferramenta de trabalho. Essas funções são utilizadas quase que 

simultaneamente e estão relacionadas com a própria natureza múltipla do sujeito e das 

experiências tidas que se desvelam de modo bastante singular.   

Em relação à instância narrativa do Diário do hospício, observamos duas formas: a 

primeira consiste numa narração centrada no diarista, sobretudo nos três primeiros 

capítulos onde o eu predomina com suas confissões e dramas pessoais, para, 

posteriormente, desenvolver nos próximos capítulos uma narração centrada na população 

do hospício, sem que o diarista se distancie ou se perca nessa mudança de foco. Não se 

trata aqui de substituir uma instância pela outra, mas de uma guinada de perspectiva que 

acaba sofrendo desvios pelo caminho. Dentro dessas instâncias há múltiplas temáticas 

abordadas pelo diarista que se relacionam com as diversas funções da escrita e do gênero 

em questão. 

Inicialmente, o diarista atribui a sua escrita uma função “intimista”, quando faz 

referências a histórias pessoais e mergulha na sua interioridade para registrar seus 

sentimentos e extravasar emoções, lançando mão do diário como um confessionário para 

retratar sua vida e experiências íntimas, como forma de livra-se dos traumáticos 

acontecimentos vividos, expressando-se com liberdade. Através do contato com esse olhar 

e consciência exposta é que conseguimos participar mais efetivamente da vida do diarista e 

dos seus dilemas pessoais.  

Desde as primeiras entradas, o sujeito, toma o diário como confidente e escreve 

livrando-se das emoções, sem constranger os outros, conseguindo desabafar, refletir, 

analisar, descrever, conhecer-se e resistir às circunstâncias adversas. Neste ponto, o autor 

se empenha em escrever sobre a sua luta contra um destino inglório e se mostra impotente 
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e bastante frágil diante das intempéries da vida, não conseguindo se desprender do peso do 

passado. Voltar para si mesmo, sua condição atual e analisar os pedregosos caminhos 

percorridos é para ele uma tarefa bastante penosa, estando, em alguns momentos, incapaz 

de continuar com seus relatos: 

 

O dia é de tédio e eu procuro meios e modos de fugir dele, de voltar-me para 
mim mesmo e examinar-me. Não posso e sofro. Arrependo-me de tudo, de não 
ter sido outro, de não seguir os caminhos batidos e esperar que eu tivesse 
sucesso, onde todos fracassaram. (BARRETO, 1988, p.60) 

 

Escrever sobre si mesmo, avaliar sua vida, se autoexaminar não geram garantias de 

que o sujeito possa ter algum tipo de consolo. Pelo contrário, pode ser um caminho de 

grande sofrimento, pois ao relatar e desabafar suas dores no diário, não significa que são 

amortecidas. Entretanto, há no sujeito uma necessidade imperativa de contar sua história e 

por meio do esforçado exercício da escrita é que se pode resistir aos duros golpes do 

destino. Para aguentar as provas terríveis que a vida o submeteu-o, o escritor encontrou 

coragem e apoio no diário, sendo uma forma de resistir quase dois meses de confinamento 

O Diário do hospício por ser destinado para a manifestação da subjetividade, 

possibilitando ao indivíduo acompanhar um momento de vida, foi utilizado para coligir 

desde os acontecimentos violentos a cenas mais humoradas do hospício. A primeira 

temática trazida está relacionada com a traumática chegada do escritor no hospício. 

Contrapondo a maioria dos diários, os registros do Diário do hospício não se 

iniciam no momento em que os fatos ocorrem, mas sim por meio do uso de datas para 

registrar situações recentemente ocorridas. Nos primeiros registros encontrados no texto, 

Lima Barreto começa a escrever a partir do dia 04 de janeiro de 1920, no seu décimo dia 

de internação. Nessa primeira parte, ele faz uma retrospectiva dos três primeiros dias, ou 

seja, desde a sua chegada na noite de natal do dia 25 até 28 de dezembro, o que evidencia a 

intenção inicial de ordenar pensamentos e informações por meio das datas. No entanto, ao 

longo dos relatos, há o rompimento com a sistematização cronológica, tangenciando a 

exatidão da ocorrência dos fatos.  A escrita do Diário do hospício passa a não ser 

resguardada por data e seu registro não tem mais a vigilância do calendário. 

 Na primeira página, sob o efeito traumático da internação, o escritor situa a sua 

localização nas várias dependências do hospício, tendo chegado ali pelas mãos da polícia. 

Nota-se o seu esforço para descrever, de forma ordenada, a dura rotina da instituição 
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manicomial e o primeiro ato violento presenciado dentro do hospital – sua desapropriação 

e humilhação: 

 

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 ou tamancos 
nos dão. Da outra vez que lá estive me deram essa peça do vestuário que me é 
hoje indispensável. Desta vez, não. [...] Deram-me uma caneca de mate e, logo 
em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de capim com uma 
manta pobre, muito conhecida de toda a nossa pobreza e miséria. (BARRETO, 
1988, p.43) 

 

No relato, o escritor aponta para duas situações que o incomodam: primeira é a que, 

ao expor a interferência da polícia em sua vida, menciona o triste episódio de ter sido 

levado do subúrbio, onde mora, para o hospício pelas mãos da polícia. A crítica à polícia 

está relacionada com a terrível experiência de ter sido levado duas vezes para o manicômio 

preso num carro forte, como se fosse um bandido. A primeira vez ocorre em 1914, quando 

estava hospedado na casa de um tio, em Guaratiba, justamente para se “curar” das 

alucinações alcoólicas de que sofria. Contudo, as alucinações não cessaram, fazendo com 

que seus irmãos decidissem interná-lo no Hospício Nacional de Alienados, na Praia 

Vermelha, RJ. De acordo com o historiador Francisco de Assis Barbosa, o episódio foi tão 

violento para Lima que provavelmente não “perdoaria jamais ao irmão o tê-lo recolhido ao 

hospício pelas mãos da polícia, como indigente. Nem esqueceria a viagem tenebrosa dentro 

do carro forte de Guaratiba à Praia Vermelha, dois pontos extremos da cidade.” (1964, p. 

218). A segunda situação está relacionada com o uso obrigatório de uniformes que apagava 

as marcas e destituía sua identidade de intelectual, passando a ser visto como paciente 

psiquiátrico, um alcoólatra. Ao mostrar as duas formas de reclusão de que fora vítima, seja 

no carro forte ou no hospital psiquiátrico, o escritor tematiza sua própria desapropriação e 

impotência perante a ordem instituída.  

Nas páginas iniciais, aliado ao esforço da memória, ele também buscou escrever 

sobre suas sucessivas internações, detendo-se nas experiências mais aterrorizantes. Ao 

reconhecer um enfermeiro que encontrou na primeira vez em que esteve no sanatório, ele 

se lembra da “ducha de chicotes” que levou, quando baldeava a varanda do hospício: “Da 

outra vez fui para casa forte e ele me fez baldear a varanda, lavar o banheiro, onde me deu 
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um excelente banho de ducha de chicote. [...] Desta vez, não fizeram baldear a varanda, 

nem outro serviço. Já tinha pago o tributo...” (BARRETO, 1988, p.24).  

 Ele também se recorda das crises de delírio que o levaram a passar por uma 

segunda internação, mas dessa vez num hospital, mencionando a crise que teve em junho 

de 1916, em Ouro Fino – Minas Gerais, período em que estivera a convite na casa de 

Emílio Alvim, antigo secretário do Correio da Noite. Quanto à internação no Hospital 

Central do Exército, houve, na verdade, duas: a primeira foi em julho de 1917 e a segunda 

foi de novembro de 1918 a janeiro de 1919. O autor teve que se internar novamente no 

hospital para se tratar mais uma vez de um acesso de alucinação alcoólica e de uma 

clavícula quebrada.  

 Com angústia, o diarista lembra períodos difíceis de confinamento, sendo 

praticamente impossível não registrá-los, uma vez que cada episódio de internação, mesmo 

com aspectos comuns, parece trazer sempre uma experiência única e dolorosa, sendo 

inevitável ser contada. Ao traçar de forma breve as experiências de confinamento, ele não 

consegue esconder os fracassos, as humilhações e os maus tratos que sofreu. Tomado pela 

dor e, num ato de desespero, promete cometer suicídio caso retornasse ao hospício pela 

terceira vez: “Estou seguro que não voltarei a ele pela terceira vez; senão, saio dele para o 

São João Batista, que é próximo.” (ibid., p.23). Mesmo diante de tanto sofrimento e apesar 

da perda do status de escritor e intelectual, Lima Barreto manteve a escrita em atividade 

constante para reagir contra a própria despersonalização.   

Tendo em vista os temas citados, observamos a intenção inicial de se lançar uma 

obra na qual se retrata os eventos traumáticos vividos na última estadia no hospício 

culminados com o forte impacto das experiências anteriores de internamento e da vida 

familiar. 

Na reconstituição das cenas do passado, o sujeito consegue recuperar os 

acontecimentos mais distantes, como, por exemplo, quando morava na Ilha do Governador, 

nos tempos de meninice. Nesta e em outras reminiscências citadas há uma tentativa de 

traduzir algo de singular nas reflexões pessoais. Nos relatos é diretamente exposta a 

relação do escritor com sua família. O diarista menciona que desde menino, esteve 

condicionado a lidar com o temperamento difícil do seu pai e, anos depois, a conviver com 

a loucura paterna, tendo, posteriormente, o mesmo triste destino de ser acometido por 

alucinações.  



77 

 

 

Além da tragédia familiar, ele sentia-se desmotivado, muito inseguro quanto à sua 

própria capacidade de ter o talento reconhecido, demonstrando pessimismo sobre sua 

habilidade como literato: “via escapar-se por falta de habilidade, de macieza, a única coisa 

que me alentava a vida – o amor das letras, da glória, do nome, por ele só.” (ibid., p.36)  

 Desanimado pela pouca repercussão da sua primeira obra Recordações do escrivão 

Isaías Caminha que não lhe rendeu o sucesso que tanto almejava, ele desabafa, retratando 

sua situação precária e a falta de recursos para a edição do seu próximo livro: “Eu me 

sentia capaz de fazer, mas de antemão sabia que não encontraria em parte alguma quem me 

imprimisse e tinha a íntima certeza de que não encontraria dinheiro com quem me fosse 

possível editar o meu trabalho, especialmente o Gonzaga de Sá.” (ibid.). O escritor faz 

referência ao romance Vida e morte de Gonzaga de Sá, publicado em 1919, no mesmo ano em 

que foi internado no hospício. Podemos notar que no percurso de suas memórias, o autor se 

revela por meio da inserção dos relatos sobre o contato com o álcool, a doença paterna e a 

menção ao título do seu livro.  

Ao passo que o diarista vai avançando nas suas confissões, notamos-lhe a 

degradação física que transparece por meio dos efeitos provocados pela bebida que 

entorpecia sua mente e anestesiava suas vontades. Transparece nos relatos o ato 

desesperado de um homem que buscou passar pelo abismo da própria degradação física, 

mantendo a dignidade de sua inteligência. Observamos o esforço contínuo do diarista em 

escrever sob circunstâncias extremas. Sem qualquer pudor, o eu se derrama nas páginas do 

diário e acrescenta:  

 

Eu queria um grande choque moral, pois físico já os tenho sofrido, semimorais, 
como toda a espécie de humilhações também. Se o choque moral da loucura 
progressiva de meu pai, do sentimento de não poder ter a liberdade de realizar o 
ideal que tinha em vida, que me levou a ela, só um outro bem mais forte, mas 
agradável, que abrisse outras perspectivas na vida, talvez me tirasse dessa 
imunda bebida que, além de me fazer porco, me faz burro. (ibid., p.32) 
 

 Através do percurso rememorativo traçado pelo escritor, a sua vida passa a 

representar um esforço aflitivo para resistir ao processo de degradação progressiva de sua 

condição social, acompanhado das dificuldades financeiras e dos percalços enfrentados na 

carreira literária. A constante angústia de ser assolado por uma catástrofe que o jogasse, 

junto com sua família, na miséria culminou para levá-lo ao vício da bebida. A partir daí, o 

autor passa a lutar contra o próprio vício, contudo, sentia-se fraco, não tendo forças 
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suficientes para vencê-lo. E somente um “bem mais forte” seria capaz de tirá-lo do vício da 

bebida para poder não morrer, desejando ter urgentemente ter outro estilo de vida, ser 

outro.  

O bem mais forte encontrado pelo escritor que poderia tirá-lo de sua condição 

rebaixada era a literatura que, desde a infância, lhe alimentava de sonho e desejo, sendo a 

única coisa que lhe “alentava a vida”. A literatura proporciona ao escritor a coragem de 

prosseguir e tecer o difícil sonho de atingir seu propósito em vida – “a glória das letras”. 

Ao seguir seu propósito, o escritor resolveu arriscar tudo, o pensamento, a alma, o corpo, 

em nome de uma paixão, podendo alcançá-lo ou não: “Ah! A Literatura ou me mata ou me 

dá o que eu peço dela.” (ibid., p.24).  

 Na oitava entrada do diário, o escritor ao contemplar a baía de Guanabara, da 

janela da biblioteca, se remete para as leituras de infância.  Esse resgate literário desvela 

também a constituição identitária do sujeito e parte da sua formação. No espaço da 

biblioteca do manicômio, o sujeito resgatou da memória livros que o impressionaram ao 

longo da vida, dentre os quais ele menciona Vinte mil léguas submarinas, uma das obras 

que lhe foi de grande influência, devido sua capacidade de suscita-lhe vontades de 

percorrer aventuras: 

 

A minha literatura começou por Jules Verne, cuja obra li toda. Aos sábados, 
quando saía do internato, meu pai me dava uma obra dele, comprada no Daniel 
Corrazi, na Rua da Quitanda. [...] Fez-me sonhar e desejar saber e deixou-me na 
alma não sei que vontade de andar, de correr aventuras, que até hoje não morreu, 
no meu sedentarismo forçado na minha cidade natal. O mar e Jules Verne me 
enchiam de melancolia e sonho. [...] de todos os livros, o que mais amei e 
durante muito tempo fez o ideal da minha vida foram as Vinte mil léguas 
submarinas. (ibid., p.66) 

       

O sujeito faz um percurso pelo passado e se recorda do desejo de se projetar num 

mundo imaginário da literatura, recorrendo a utopia infantil projetada em aventuras 

literárias, para, posteriormente, ser confrontada e desmitificada. O diarista passa 

novamente a embarcar, por meio das lembranças que ficaram, na viagem fantástica 

proporcionada pelo livro. Há um entrelaçamento da vida do sujeito com a própria literatura 

e seus heróis. Podemos observar a projeção feita ao capitão Nemo, personagem inteligente, 

audaz e muito misterioso, que vive grandes aventuras a bordo do submarino Nautilus, 

isolado da civilização. Assim como Nemo, que rompeu com a humanidade, fazendo do 

Nautilus seu mundo paralelo, tendo sua biblioteca como o único laço que o prende a terra, 
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Lima Barreto quando jovem idealizou ficar à parte da civilização, vivendo fora dela, sem 

qualquer tipo de ligação sentimental, vinculado apenas por meio da leitura de livros 

“preciosos”, pois, poderia ter finalmente uma existência sem conflito e viver apenas num 

mundo onírico, onde “não me compreendia mágoa, nem ma debicava, sem luta, sem 

abdicação, sem atritos, no meio de maravilhas.” (ibid.)  

O espaço do diário destinado para a utopia tem, a certo ponto, como função a 

autoanálise do sujeito. Ao ver os navios que navegam pela baía, ele observa a liberdade 

com que se locomovem, destemidos, pelo mar afora, o que faz com que ele avalie sua 

própria condição: 

 

o lugar era cômodo e agradável. Dava sempre para a enseada, e se avistava 
doutra banda de Niterói e os navios livres que se iam pelo mar em fora, 
orgulhosos de sua liberdade, mesmo quando tangidos pelos temporais. Às vezes, 
lendo, eu me punha a vê-los, com inveja e muita dor na alma. Eu estava preso, 
via-os por entre grades e sempre sonhei ir por aí fora, ver terras, cousas e gentes. 
(ibid.) 

 

Logo após, ao refletir sobre sua vida adulta, o sujeito, num tom melancólico, 

reconhece que quase não via o mar, fixado apenas nos seus sentimentos negativos e na sua 

má sorte, os quais o levavam, cada vez mais, a se afundar na bebida:  

 

entretanto, nestes últimos dez anos, rara vez eu vinha ver o mar. Vivia numa 
cidade marítima, sem ir vê-lo nem contemplá-lo. Atolava-me na bebida, no 
desgosto e na apreensão... pensava bem em morrer, mas me faltavam forças para 
buscar a morte. Comprava livros e não os lia. [...] delineava obras e não as 
realizava. Minha capacidade inventiva e criadora, a minha pretensão eram 
insuficientes para fabricar um Nautilus e eu bebia cachaça. (ibid.) 

 

 O sujeito desvia, por alguns instantes, o olhar para navegar imaginariamente pela 

baía, invejando as embarcações no horizonte, recordando-se do sonho de menino, do 

desejo de aventuras por terra e gente estrangeira. A literatura foi o meio substituto da vida 

aventureira. O escritor, preso entre as grades do hospício, em seu confinamento 

involuntário, sonhou mergulhar num mar utópico e ser tão corajoso quanto Nemo para 

enfrentar toda sorte de “criaturas extraordinárias” e adversidades. Porém, a realidade o 

assaltou. Sua “capacidade inventiva e criadora” não foi suficiente para construir um 

Nautilus e sair, destemido, pelo mundo. No hospício, Lima via destruir-se a imagem de 

escritor ideal que forjara em sonho para si mesmo.  
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Dessa forma, encontramos no diário um espaço destinado para a inserção do tema 

da utopia infantil projetada em aventuras fantásticas, literárias e, ao mesmo tempo, a sua 

dolorosa desmistificação, quando confrontada com a dura realidade do tempo presente. 

Notamos nessas passagens mudanças e cisões profundas no sujeito ao confrontar-se com 

seu passado. Com efeito, é possível verificar a forte presença da literatura na formação dos 

parâmetros identitários do sujeito.  Além do mais, podemos também identificar o contraste 

da literatura fantástica de Jules Verne, relacionada a viagens extraordinárias e ao progresso 

científico, com a literatura de Lima Barreto que optou por escrever sobre o cotidiano 

opressor do seu tempo respaldado pela ciência, bem como refletir sobre si e a humanidade.  

O escritor também buscou tematizar questões relacionadas à injustiça social, 

situações de privilégio e superioridade vividas dentro do hospício, apontando para a 

discriminação sofrida pelos internos e os atos violentos de tratamento. Ao seguir com seus 

relatos, ele descreve o traumático episódio vivenciado, quando teve que ficar nu no 

pavilhão e baldear o banheiro do hospício, junto com outros internos: 

 

Todos nós estávamos nus, as portas abertas, e eu tive muito pudor. Eu me 
lembrei do banho de vapor de Dostoiévski, na Casa dos Mortos. Quando baldeei, 
chorei; mas lembrei de Cervantes, do próprio Dostoiévski, que pior deviam ter 
sofrido em Argel e na Sibéria. (ibid., p. 24) 

 

No auge da situação dramática, Lima relaciona suas experiências dolorosas com as 

de seus escritores uma vez que a experiência do cárcere os aproxima. Não obstante, como 

forma de traduzir suas experiências de confinamento, o escritor lança mão da referência ao 

romance Recordações da casa dos mortos (2010), de Dostoiévski, escrito em primeira 

pessoa que relata as recordações do prisioneiro Alexandr Petrovitch sobre os anos em que 

esteve preso, sujeito a trabalhos forçados. Nesse romance, baseado na experiência de 

reclusão, o escritor russo ao conviver com ladrões, facínoras e assassinos de todos os tipos, 

revive literariamente as mais variadas cenas de tortura às quais os presos eram submetidos 

no ambiente humilhante e estarrecedor da prisão, tematizando, por meio do 

encarceramento dos personagens, o aprisionamento, a condenação e a redenção dos 

indivíduos. Nesse sentido, a literatura está muito presente na vida desse sujeito, servindo 

também de suporte e consolo para as suas dores, auxiliando-o na composição dos seus 

relatos. 
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Dessa forma, observamos outra função que o escritor atribui a sua escrita: o 

estabelecimento das analogias literárias como forma de traduzir experiências aniquiladoras 

de confinamento. Essas analogias auxiliam o diarista na autoanálise, como também 

transparecem a forma do sujeito de ver e compreender o mundo. É fascinante poder 

observar a relação do escritor com o tempo em que se vive, ao se autoengendrar por meio 

da escrita e da literatura. Na reclusão do hospício, a literatura traduz a dura realidade, com 

o adendo de transportar o diarista para o seu mundo imaginário. O escritor, desde a 

primeira entrada do diário, insere referências literárias, uma vez que penetrar no pátio do 

hospício é o mesmo que ingressar num espaço obscuro e tortuoso, sendo quase que 

inevitável citar escritores, que lhe foram de grande influência. O diarista, ao vivenciar a 

situação dramática do banho coletivo, lembra-se das experiências dolorosas de tortura e 

humilhação pelas quais passaram os escritores Cervantes e Dostoiévski, quando estavam 

presos. A consciência do indivíduo humilhado é atravessada pela memória do leitor que se 

recorda dos seus ídolos literatos, “que pior deviam ter sofrido em Argel e na Sibéria”. 

(ibid., p.24) 

Assim como no conjunto da obra, a referência a ídolos literários no Diário do 

hospício está intrinsecamente relacionada com o próprio fazer literário do autor. Por 

considerar a arte um fenômeno social e acreditar no seu poder de contágio, é comum Lima 

Barreto citar teóricos ou romancistas, que formaram seu espírito, em prol de suas 

convicções, bem como procurar neles o “segredo de fazer”, conforme aponta o personagem 

Isaias Caminha. Da herança cultural deixada pelos autores prediletos, Lima formulou seu 

conceito próprio de literatura. Tanto no Diário do hospício como no Cemitério dos vivos 

podemos observar claras influências de Recordações da casa dos mortos, a começar pelo 

título aludido ao romance de Lima Barreto e a aproximação da relação “confinamento-

morte” contida nos textos dos autores. Podemos ainda observar a semelhança do diário, no 

que se refere à forma de abordagem sobre o tema de confinamento no hospício com a 

abordagem de Dostoiévski, o qual se propôs a relatar o período traumático de 

encarceramento, narrando o dia a dia da rotina de um presídio, descrevendo não só as suas 

dores, por meio do seu protagonista, mas também buscou relatar o drama vivido por vários 

prisioneiros que, assim como ele, passaram a viver numa situação-limite como prisioneiros 

nos campos de trabalhos forçados.  

Inserido no choque moral do hospício, o escritor buscou resgatar a sua identidade 

de intelectual como forma de resistir à desapropriação feita pelo sistema opressor. 
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Reencontrar-se na escrita e nas experiências literárias, proporcionou-lhe observações 

significativas sobre a constituição de sua atividade intelectual. As referências literárias são 

utilizadas praticamente em todo o texto, inseridas na margem estreita entre o discurso 

factual e o ficcional. No entanto, se por um lado elas servem como amortecimento dos 

conflitos do sujeito, por outro, podem servir para uma reflexão mais profunda acerca da 

sociedade. Essas referências literárias também estão intimamente relacionadas com o 

caráter crítico e social da escrita barretiana e sua função militante. 

Esta função pode ser percebida no fato de Lima não escrever para entreter, consolar 

ou atormentar o leitor, mas para denunciar os males sociais. Segundo Houaiss, o que 

estimulou o escritor a utilizar seus dados autobiográficos nos seus textos literários foi o 

“reconhecimento lúcido e consciente do quanto de injusto a sociedade gestava em seu 

ventre com relação a eles” (2007, p.473).  No caso do Diário do hospício, o diarista expõe 

suas feridas e se derrama nas páginas, relatando sua inserção abrupta no hospício e o 

traumático confinamento que alimentaram seu desejo de denunciar a repressão, 

desapropriação e humilhação de que foi vítima. Essa exposição quase crua de suas dores e 

todas as formas de exclusão sofridas, não só demonstra o seu esforço contínuo de resistir, 

mas também foi um ponto de partida para meditar sobre o processo de degradação dos 

sujeitos no hospício, o preconceito social e as formas opressivas de tratamento da 

instituição hospitalar. Em outras palavras, apesar do sofrimento e de todo o mal vivenciado 

no período de internação, há o empenho em contar a experiência de confinamento para 

denunciar a desumanização dos sujeitos, a desapropriação, o rebaixamento, ocorridos por 

meio da violência sofrida dentro do hospício. Nesse ponto, a função militante da escrita 

atua como réplica ao poder institucional. Com isto, podemos inferir que no Diário do 

hospício a visão integrada da realidade manicomial, acrescentada de informações 

biográficas, sofre desmembramentos ao se relacionar com a perspectiva social assumida 

pelo escritor. 

A crítica social, uma das características mais marcantes do escritor, atravessa a 

narrativa do diário, seja na inserção de elementos autobiográficos, seja na apresentação das 

dolorosas experiências dos internos do hospício. Nesta última, o escritor se posiciona e 

transmite suas impressões acerca dos doentes, com os quais conviveu. Essas impressões 

estão aliadas às críticas diretas feitas a ordem social como forma de suscitar indignação por 

meio dos casos relatados e denunciá-los. O escritor mostra o “esfacelamento” social 

transportado para dentro dos muros do hospício. Um episódio que denuncia esse 
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esfacelamento está nos registros relacionados aos guardas. Ao descrever o tratamento 

recebido, o diarista retrata a condição humilhante dos pacientes e os maus tratos a que 

estavam expostos: 

 

Os guardas em geral, principalmente os do pavilhão e da secção dos pobres, têm 
os loucos na conta de sujeitos sem nenhum direito a um tratamento respeitoso, 
seres inferiores, com os quais eles podem tratar e fazer o que quiserem. (ibid., 
p.81) 

 

O texto faz uma crítica acerca do comportamento dos guardas do hospício, 

denunciando o uso da autoridade que lhes competiam para maltratar principalmente os 

internos mais pobres que estavam completamente vulneráveis a esses homens, 

representantes da ordem e da segurança hospitalar, que têm justamente a função de 

protegê-los, mas, na verdade, os atacam e humilham.  

Lima Barreto, inserido no vertiginoso espaço manicomial, presencia a forma 

absoluta de aviltamento dos indivíduos. A maneira de responder a esse processo foi através 

da inserção da doutrina humanitária, preconizada pelo escritor em escritos anteriores, com 

intuito de obter uma obra que pregasse a “solidariedade autêntica entre os homens” e que 

“pusesse fim a toda forma de discriminação, competição e conflito, e a todos reconhecesse 

a dignidade mínima ‘do sofrimento e da imensa dor de serem humanos’”. (SEVCENKO, 

1983, p. 193-194).  

O escritor desde jovem buscou resistir ao processo de degradação da sua condição 

social. No entanto, com sua internação no hospício, desde sua apreensão pela polícia num 

carro forte ao banho coletivo, sua vida passa a ser um esforço desesperado para resistir seu 

total aniquilamento. Neste ponto, seja no hospício, seja na cidade, o escritor assistiu sua 

repressão e impotência frente à ordem instituída, utilizando essas experiências como 

repertório da subjetividade baseado na abominação social. 

 No entanto, nem todas as descrições realizadas no diário se configuram sob críticas 

e sátiras. Com o tratamento recebido dos enfermeiros, o escritor constatou, em sua maioria, 

divergências significativas no trato oferecido pelos guardas: há em vários momentos a 

exposição do clima de camaradagem e tolerância entre pacientes e enfermeiros. Por meio 

da descrição da relação afetiva entre pacientes e enfermeiros, o autor visou captar os 

vestígios de humanidade que se faziam presentes, contrapondo-os com atos desumanos que 

predominavam no ambiente. Num episódio, o diarista descreve o inspetor da seção 



84 

 

 

Calmeil, um antigo conhecido da Colônia dos Alienados na Ilha do Governador, lugar 

onde morou no período da juventude. Nesse relato, ele também menciona as árduas 

funções do inspetor, como enfermeiro, ao ter toda a responsabilidade de cuidar de uma 

centena de loucos, exercendo quase que uma vida de “sacerdócio”, uma vez que passa pelo 

aprimorando de ter que ouvir diariamente toda a sorte de disparates de determinados 

pacientes. Lima mais uma vez expõe sua admiração e fica surpreso com alguns 

enfermeiros portugueses, aparentemente “rústicos”, terem a resignação e a delicadeza no 

trato com os doentes e suas manias, uma vez que presenciou cenas violentas dentro da 

instituição durante suas internações: “O que assombra nestes portugueses é que, sendo 

homens humildes, camponeses em geral, de fraca educação e quase nenhuma instrução, se 

possam conter, abafar os ímpetos de mau humor, de cólera, de raiva, que o procedimento 

dos doentes provoca.” (ibid., p.48) Diferente da relação com os guardas há maior 

sociabilidade entre enfermeiros e internos, o que evidencia que o profissionalismo e o 

distanciamento preconizado pela ética não “congelara as relações cotidianas mesmo dentro 

de uma instituição regida por uma ciência que se desejava asceticamente impessoal.” 

(BOSI, 2010, p.15).  

Outro tema que se faz presente de forma bastante incisiva é a contraposição das 

classificações reducionistas da ciência com a multiplicidade da natureza humana. A ótica 

inusitada do paciente traduz-se por meio da descrição do seu passado, das sucessivas 

internações e reflexões profundas sobre sua condição atual, o que lhe proporciona a 

compreensão necessária para falar sobre seus semelhantes que estão submissos ao mesmo 

sistema. Desde os nove anos, quando morava nas colônias dos alienados, na Ilha do 

Governador, o escritor faz referência aos primeiros contatos com os diferentes tipos de 

loucos. Os questionamentos sobre a sanidade de um homem parecem persegui-lo desde a 

infância, rondando-lhe a mente. Podemos verificar que para o desenvolvimento do tema, 

primeiro foi necessário retomar experiências bastante anteriores:  

 

Não há espécies, não há raças de loucos; há loucos só. [...] Quando menino, 
muito vi loucos e, quando estudante, muito conversei com os outros que essas 
coisas de sandice estudavam sobre eles, mas, pela observação direta e pelo que vi 
e ouvi dos entendidos, percebi bem a perplexidade deles em face de tão 
angustioso problema de nossa natureza. (ibid., p.39)   

 

As experiências obtidas serviram para o escritor detectar a complexa natureza 

humana e, consequentemente, as diversificadas manifestações da loucura e a 
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impossibilidade de esgotar sua catalogação. Ao apontar para as confissões pessoais do 

escritor, Astrojildo Pereira, no ensaio Confissões de Lima Barreto (1997), observa que a 

menção constante à loucura nas obras, inclusive no Diário do hospício, está relacionada à 

crítica que o escritor faz ao processo de degradação humana, por meio de referências 

diretas ou indiretas a alienados, personagens que enlouquecem, após passarem por fortes 

pressões ou desilusões causadas pelo esfacelamento social. Com isso, o escritor buscou ir 

além dos aspectos particulares e cotidianos para se inserir nas discussões sobre o destino da 

humanidade. Neste ponto, em contraposição a perspectiva das instituições de poder que 

reduz a complexa natureza dos indivíduos e sua humanidade a simples exemplares dos 

manuais de patologia mental, o interesse do escritor recai justamente pelo tema da questão 

humana, resgatando a dignidade dos indivíduos destituída pela ciência. Além disso, 

consciente dos vários fatores geradores da loucura, o narrador se propõe a falar de alguns 

casos para chegar o mais perto possível da humanidade de cada indivíduo, bem como 

alcançar uma perspectiva crítica sobre as mazelas sociais que corromperam esses 

indivíduos, acarretando na sua degeneração moral. Em virtude dos vários tipos encontrados 

no hospício, há necessidade de analisar particularidades dos casos selecionados, 

procurando não se tornar fastidioso com tantas descrições.  

Ao pegar o lápis e escrever as notas sobre os pacientes e suas particularidades, o 

escritor os acompanha atentamente. Para escolher os casos ditos interessantes, era preciso 

antes percebê-los e senti-los. Foi o que fez Lima Barreto. Quando relata sobre o interno 

V.de O., o narrador explica sua atenção ao paciente, pois considerava interessantes as 

histórias que ele contava. Auxiliado pela memória, o narrador procurou relatar o primeiro 

encontro que teve com o interno e suas peripécias. A inteligência de V.de O. causou-lhe 

admiração, já que isolado em meio a seres humanos que deliram, via alguém com quem 

poderia conversar, considerando-o de sua “raça mental”. Entretanto, no decorrer da 

exposição sobre o doente ele percebe as contradições e os exageros, observando-lhe seu 

sentimento de uma grande “importância social” e suas manias de perseguição: “É um louco 

clássico, com delírio de perseguição e grandeza. É um homem inteligente, mas com cultura 

elementar, e o seu delírio, desde que se o interrogue pela base, parece à primeira vista a 

mais pura verdade.” (ibid., p.41-42).   

O diarista prossegue com seus relatos e levanta a hipótese de que possivelmente 

foram as pretensões intelectuais e a grandeza de riqueza que fizeram o paciente 

enlouquecer. Assim como V.de O., havia no hospício internos com certo grau de instrução, 
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até formados, que acabam sofrendo de uma “mania depressiva” ou se reservam a um 

“mutismo absoluto”. O interesse por esses tipos de louco recai justamente nas críticas que 

o escritor faz aos títulos acadêmicos que proporcionam apenas um saber “ronceiro” e 

“restrito”:  

 

Nesta seção, como na outra em que estive, não faltam sujeitos que tenham 
recebido certa instrução; há até formados. Eu não tenho nenhuma espécie de 
superstição pelos nossos títulos escolares ou universitários; eles dão algumas 
vezes algum saber profissional, muito restrito e ronceiro, e nunca uma verdadeira 
cultura. (ibid., p.42) 

 

 A partir de casos particulares, o narrador inicia um processo complexo de reflexão, 

pois os casos descritos afluem para análises e observações mais amplas. Em meio a 

descrições dos pacientes, há declarações explicitamente ideológicas do escritor que procura 

ao mesmo tempo avaliar questões referentes aos loucos como também à sociedade em 

geral.  

Além da crítica aos títulos acadêmicos, o diarista expõe seu incômodo com relação 

às regalias que tinha V.de O, registrando suas queixas: “Ele está muito mais bem instalado 

do que eu. [...] Para mim, ele tem fortes recomendações políticas e outras poderosas que 

fazem ter ele essas regalias excepcionais.” (ibid., p.45). O escritor constata as mordomias 

do paciente e suspeita da sua relação com pessoas influentes que contribuem para seu o 

tratamento diferenciado e os favores concedidos dentro do hospício. O autor, observador 

atuante, denuncia a injustiça e revela os privilégios e a hierarquia social externa instaurada 

no hospício. Com isto, os repertórios comuns de temas sobre o sistema manicomial não se 

desvinculam das críticas feitas à cidade normativa. 

 Levando em consideração os vários casos que se relacionam com a temática da 

natureza e do sofrimento humano, há um em especial, descrito pelo narrador, que tem 

como foco a manifestação de sentimentos de um colega de quarto, atentando para sua 

humanidade no singelo ato de chorar e na “civilidade” da resposta, dada a alguém que 

repreendia suas lamentações, gestos que não lhe pareciam muito comuns no hospício: 

 

Na minha convivência, ou melhor, nas minhas convivências com loucos, dois ou 
três eu vi chorar. O tal rapazola da cama à esquerda da minha; e um outro, na 
janela do salão de bilhar, quando delirava. Alguém repreendeu-o por isso, mas 
ele, com propriedade e urbanidade, respondeu: --- O senhor nada deve observar-
me, porque não sabe quais são os meus sofrimentos. [...] Atinei logo com o seu 
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delírio, e em breve ele explicou todo o seu sofrimento imaginário, fazendo 
questão de que eu escrevesse e tirasse nota do que ele me expunha. [...] e eu pude 
registrar, mesmo à vista dele, alguma coisa, o essencial do seu delírio. (ibid., p. 
72) 

 

 Assim como esta passagem há outras inusitadas que são representadas por meio do 

registro de diálogos entre os internos, um recurso utilizado pelo escritor como forma de se 

aproximar mais deles, investigar as causas de seus delírios por meio da representação das 

experiências dolorosas de confinamento. Além do mais, o narrador, na condição de interno, 

ao resgatar a voz desses homens apartados, buscou aproximá-los novamente da sociedade, 

uma vez que estavam incomunicáveis entre os muros do hospício, completamente isolados.  

Entretanto, escrever sobre o sofrimento alheio e desatinos não é uma tarefa fácil para o 

escritor, que tenta dar conta de confissões realizadas em condições bastante adversas.  

Cabe ao escritor colher os fragmentos, as impressões mais essenciais de cada caso e 

recompô-los de acordo com suas impressões e com a compreensão que tem de cada 

acontecimento relatado, acrescentando-lhes suas opiniões sinceras. Ao mesmo tempo em 

que se busca a objetividade em relatar os casos encontrados, há o caráter intenso, emotivo 

da escrita, com fortes conotações subjetivas, que não se separa da perspectiva realista e do 

pensamento crítico que pulsa em cada entrada do diário. 

Outro aspecto que chamou a atenção do narrador, logo que entrou no hospício, foi 

encontrar “intervalos de lucidez” no local, situação que, até então, não se previa. Ao 

descrever alguns dos internos, ele detectou doentes que se condenavam ao mutismo 

absoluto, fechados em si mesmos, trancafiados em seus próprios mundos, quase que 

mortificados, bem como observou que parte dos loucos tinha momentos de grande 

sanidade que se intercalavam com seus delírios e alucinações. Ao ouvir um rapaz explicar 

aritmética para outro, o narrador atenta para os “intervalos” da loucura, convocando o 

leitor a observá-los: 

 

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. [...] A loucura dá intervalos. Eu vi 
um rapazote, de vinte e poucos anos, explicar aritmética a um outro, 
divisibilidade, e pelo que me lembro estava certo tudo o que ele expunha. Não 
me quis aproximar, para não parecer importuno, mas pelo que ouvi de longe 
nada tenho a atribuir como erro. Entretanto, ele vivia delirando. (ibid., p.43) 

 



88 

 

 

Observamos neste trecho que o diário, além do seu papel de confessionário, esboça 

notas explicativas e contextuais destinadas a leitores. Há uma ruptura na escrita do eu, 

admitindo a entrada do leitor, convocando-o a ser representante de uma sociedade distante 

do ambiente manicomial, levando-o a conhecer cenas inusitadas encontradas no hospício. 

Ao mostrar alguns casos de doentes, o escritor tem por finalidade estimular seus leitores a 

pensar de outro modo, rompendo com os estigmas e preconceituosas concepções acerca 

dos loucos.  

No entanto, definir a questão do leitor não é tão simples, pois há o caráter ambíguo 

da sua presença convocada no texto, já que não se sabe ao certo se o escritor teria intenção 

ou não de publicar o Diário. Uma leitura possível sobre a participação do leitor no diário, 

de acordo com Hidalgo, é tê-lo como um confessor ou interlocutor invisível, “símbolo de 

uma sociedade provisoriamente distante, da qual ele [o escritor] não consegue mais 

esconder fracassos, temores, humilhações, e à qual tenta de viés explicar sua trajetória até 

então.” (2008, p.58). Com isto, podemos inferir que o escritor no diário é o seu próprio 

leitor, ou seja, há uma escrita de si para si.   

Assim como o autor ficcionalizou sua própria identidade e utilizou outros 

elementos ficcionais como forma de exercício literário, a inserção do leitor é um indício 

das possíveis configurações estéticas a serem incorporadas pela futura obra. O que reitera 

essa afirmativa é que no primeiro capítulo publicado do inacabado O cemitério dos vivos, o 

escritor utiliza a mesma estratégia literária: “era o meu propósito ambicioso de menino 

examinar a certeza da ciência e isto – vejam só os senhores – porque, lendo um dia, nos 

meus primeiros anos de adolescência” (BARRETO, 1988, p. 100-101).  

Com base na participação do leitor, bem como nos temas trazidos para discussão, 

deduz-se que havia a intenção do escritor em produzir um romance que teria como 

proposta erguer os muros e inserir o leitor na rotina do hospício, com a missão guiá-lo 

pelos corredores e cômodos do espaço hospitalar para mostrar cenas de aviltamento e 

episódios a que até então não se tinha acesso. Seu narrador passaria, então, a assumir a 

função de intermediário entre o leitor, representante da sociedade distanciada, e os 

excluídos do hospício, descrevendo casos completamente desconhecidos que, até o 

momento, não era possível saber de sua manifestação. Nesse sentido, por meio dos esboços 

do diário, Lima Barreto ousou atender sua perspectiva de literatura crítica, militante e 

orientadora de seus leitores que além de coligir a escrita pessoal, é utilizada para 

manifestação de discursos de comunicação social, bem como para captar aspectos 
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particulares de outros eus encarcerados no hospício. Destaca-se no diário a composição de 

um quadro com os tipos execrados pela sociedade, figuras vindas de fontes diversas do 

corpo social, como indigentes em sua maioria negros, que em geral são ex-escravos, já que 

a sociedade, mesmo depois de da Lei Áurea, não absorveu totalmente sua a mão de obra, 

imigrantes, trabalhadores braçais, fraticidas e uxoricidas, ou seja, grande parte da periferia 

do Rio de Janeiro está condensada no hospício, constituindo, segundo Sevcenko (1983) 

“objeto privilegiado da crítica social do escritor” que proporciona a consagração do destino 

“militante” da sua literatura.  

Podemos ainda verificar a utilização de uma linguagem objetiva, espontânea, 

transparente, sem rebuscamentos, coloquial, com presença de traços de oralidade, 

principalmente quando o diarista faz uso de vocativos e expõe o tom de lamentação como 

forma de expressar as experiências dramáticas vividas, transparecendo suas dores, queixas 

e inconformismos, fazendo o mesmo no momento em que registra os diálogos entre os 

internos, deixando entrever particularidades e complexidades de cada um. Com isso, há um 

dado interessante sobre a linguagem do texto que reflete a consciência do escritor 

depreendida sobre o uso da língua: “mesmo que instrumento de comunicação geral de uma 

sociedade, a língua pode ser usada com vezos e características particulares.” (HOUAISS, 

1997, p.480).  

Levando em consideração as várias configurações do diário, podemos, então, 

observar seu caráter “proteiforme”, sendo suscetível a mudanças de forma. Em síntese, há 

traços de descontinuidade e fragmentação, uma vez que registra vários acontecimentos 

simultaneamente, por meio de notas esparsas. Como todo diário é inacabado, possui 

repetições de assuntos e caráter imediatista ao coligir informações no impulso do 

momento. Todavia, sua escrita nem sempre é condicionada ao exercício da cronologia. 

Como é utilizado para a atividade literária, ocorre a imbricação dos fatos vividos com a 

recriação artística. Nesse sentido, verifica-se que o Diário do hospício não é apenas “pura 

factografia”, mas também um espaço para a disposição criativa de fragmentos. É como se a 

liberdade oferecida pelo diário, proporcionasse o escritor manejar sua própria escrita, sem 

medo de errar ou de se expor, de acordo com os momentos inusitados e com os diferentes 

posicionamentos que assume. No entanto, esse aspecto não se deve apenas à liberdade 

oferecida pelo gênero, mas também denota a constituição de uma obra futura que, assim 

como as demais, não deixaria de ser “uma provocação e um ultraje à instituição literária, 

aos seus praticantes e às suas altas funções civilizatórias”. (SEVCENKO, 1997, p. 324-
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325). Desse modo, depreende-se o caráter híbrido do Diário do hospício que foge a 

convenção dos gêneros da tradição, discursos uniformes e dos beletrismos preconizados 

pelos escritores da época. 
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3 NO CEMITÉRIO DOS VIVOS: loucura ou conhecimento do inferno? 
 

Tendo em vista as multiconfigurações do Diário do hospício, apontadas no capítulo 

anterior, podemos observar suas diversas funções atribuídas ao texto para relatar situações 

excepcionais vividas no ambiente manicomial. 

 A multiplicidade de formas e discursos que integram o espaço do diário contém o 

traço comum de expor de diferentes maneiras histórias ou experiências de vida. Levando 

em consideração os múltiplos aspectos do gênero, não há uma disposição aleatória, 

puramente acidental dos acontecimentos factuais e fictícios, mas sim uma correlação que 

está de acordo com uma guinada de perspectiva que sofre desvios pelo caminho. Com isto, 

a violação da forma é inerente ao próprio sentido atribuído a cada entrada do diário, 

ocorrendo, assim, uma mútua implicação entre narração e experiência.  

Além disto, o caráter múltiplo do texto está relacionado com o desejo do escritor de 

comunicar suas ideias e anseios à humanidade. Ao combinar num mesmo espaço temas, 

discursos e gêneros variados, o escritor objetivou a buscar, no esboço dos seus escritos, os 

variados estilos literários e formas para compor sua futura obra, imbricando-os com 

criatividade, como forma de aproveitar de cada um deles o que puder para, conforme seu 

depoimento, “levantar julgamentos adormecidos, difundir nossas altas emoções em face do 

mundo e do sofrimento dos homens, para soldar, ligar a humanidade em uma maior” 

(BARRETO, 2011, p.58). 

 A prática do diário foi uma oportunidade para Lima Barreto lançar futuramente 

uma obra original, utilizando-o como laboratório para observar o cotidiano hospitalar, 

expor e resgatar dolorosas experiências de confinamento, tecer considerações sobre a 

loucura para pensar na condição humana em si. 

O eu onipresente, embora não onipotente, direciona sua escrita para reflexões 

importantes sobre o sistema manicomial da época, por meio da descrição da rotina dos 
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pacientes, enfermeiros, guardas e médicos da instituição, o que resultaria num documento 

histórico que denunciaria o tratamento ultrapassado utilizado pela psiquiatria brasileira da 

época, que se limitava reproduzir o discurso teórico da psiquiatria francesa. 

Naquela época, a psiquiatria na Europa constituia como uma área avançada da 

medicina, sendo bastante influente no campo das reformas sociais e da saúde pública. No 

Brasil, o imperador Dom Pedro II, com sua vasta cultura e interesse pela ciência europeia, 

sentiu-se impulsionado a criar um asilo para os alienados, com tratamento calcado no 

estudo do “novo” campo da medicina. Em 1852 é inaugurado, no Rio de Janeiro,  o 

primeiro hospital psiquiátrico do país levando o nome do imperador e, posteriormente, com 

a instauração da República, o manicômio passa a ser rebatizado como Hospício Nacional 

dos Alienados.  

A iniciativa de Dom Pedro II em construir um sanatório se relaciona com a 

tendência europeia consolidada no século XIX, influenciada pelo iluminismo e pela 

Revolução Francesa, de retirar os doentes mentais das ruas e dos espaços de reclusão, os 

quais eram sujeitos a toda sorte de maus tratos, para tratá-los de acordo com os 

procedimentos científicos, seguidos de ideais humanitários. No Rio de Janeiro, não era 

diferente, antes da fundação do hospício, os loucos mais “dóceis” preambulavam pelas ruas 

e os mais intransigentes ficavam trancafiados nas dependências do Hospital Santa Casa de 

Misericódia. A partir da inauguração do hospício, a psiquiatria passa a ser admitida como 

área específica da medicina, e ganha, definitivamente, seu local de atuação.  

Documentos da época sobre o hospício, como o decreto expedido três dias após sua 

inauguração, no qual estava aprovada a pirâmide social que abrigava as classes sociais com 

diferentes qualidades de hotelaria e de tratamento, comprovam a descrição feita por Lima 

Barreto sobre as divisões de classe no manicômio. O escritor, como intelectual militante, 

procurou registrar a humilhação que os companheiros de secção, sobretudo os mais pobres, 

revelando no diário a hierarquia social transportada para dentro do hospício. Dentre as 

observações feitas, ele descreve a Pinel, seção dos indigentes: 

 

Chamou-me o bragantino e levou-me pelos corredores e pátios até ao Hospício 
propriamente. Aí é que percebi que ficava e onde, na seção, na de indigentes, 
aquela em que a imagem do que a Desgraça pode sobre a vida dos homens é 
mais formidável. O mobiliário, o vestuário das camas, as camas, tudo é de uma 
pobreza sem par. Sem fazer monopólio, os loucos são da proveniência mais 
diversa, originando-se em geral das camadas mais pobres da nossa gente pobre. 
São de imigrantes italianos, portugueses e outros mais exóticos, são os negros 
roceiros, que teimam em dormir pelos desvãos das janelas sobre uma esteira 
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esmolambada e uma manta sórdida; são copeiros, cocheiros, moços de 
cavalariça, trabalhadores braçais. No meio disto, muitos com educação, mas que 
a falta de recursos e proteção atira naquela geena social. (1988, p.25) 

 

Recém chegado ao hospício, o escritor se depara com a terrível sensação de ser 

rebaixado à condição de miserável, ao ser instalado na seção dos indigentes, onde pôde 

presenciar o drama dos internos que ali encontrou, sendo estes verdadeiras personificações 

da própria desgraça humana. Através dos primeiros relatos, podemos observar a descrição 

feita sobre a precariedade dos objetos e vestimentas utilizados e a menção aos internos de 

proveniência e nacionalidade diversas que estavam instalados na seção. Assim como no 

conjunto de suas obras, o escritor dos humilhados e ofendidos também passa a denunciar o 

mal-estar e as injustiças vivenciados pelos doentes de baixa camada social. Com isto, 

observamos nos bastidores da criação a utilização da escrita como documento social na 

missão reivindicatória de uma cidadania para os rechaçados e oprimidos do hospício. 

 O desconforto causado pela injustiça social reproduzida no hospício e a forma 

desumana de tratamento foram assuntos redundantes no Diário do hospício. O diarista ao 

ampliar as questões pessoais para observar o drama coletivo no hospício, fez do seu texto 

um documento histórico que hoje nos auxilia na compreensão do ultrapassado sistema 

manicomial da época. A descrição realística no diário sobre a população do hospício, como 

uma comunidade voltada para o tratamento da loucura, segundo Hidalgo, “constituiu um 

exemplar da literatura não-oficial da psiquiatria” (2008, p.184) que resulta do colhimento 

de informações tiradas dos prontuários médicos e das variadas formas de tratamento 

fornecidas. 

 Sobre a construção do edifício, destaca-se sua arquitetura baseada nos monumentos 

greco-romanos, com estilo bastante sóbrio, severo e solene. Seu exterior magnífico 

personificou o poder da ciência moderna, pelo menos de uma perspectiva arquitetônica, 

chamando a atenção do escritor para a descrição do seu espaço e dependências, sobretudo a 

paisagem da baía que se contrasta ao confinamento: 

 

O Hospício é bem construído e, pelo tempo em que o edificaram, com bem 
acentuados cuidados higiênicos. As salas são claras, os quartos amplos, de 
acordo com sua capacidade e destino, tudo bem arejado, com o ar azul dessa 
linda enseada de Botafogo que nos consola na sua imarcescível beleza, quando a 
olhamos levemente enrugada pelo terral, através das grandes grades do 
manicômio, quando amanhecemos lembrando que não sabemos mais sonhar... lá 
entra por ela adentro uma falua, com velas enfunadas e sem violentar; e na rua 
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embaixo passam moças em traje de banho, com as suas bacias a desenharem-se 
nítidas no calção” (BARRETO, 1988, p. 27) 

 

Notamos o olhar do diarista sobre a grandiosidade da arquitetura do hospício, sua 

amplidão, os cuidados higiênicos, e a bela vista oferecida das suas janelas para a enseada 

de Botafogo que o faz escapar da sensação terrível do confinamento para sentir, por alguns 

instantes, o sentimento de liberdade suscitado pela linda paisagem contemplada, sendo 

consolado. Olhar a paisagem também faz com que ele se depare com a triste realidade do 

seu internamento, fazendo-o lembrar dos sonhos decompostos pela rotina do hospício. Ao 

observar o movimento da cidade, o escritor se depara com a confluência dos 

acontecimentos onde, diferente da inércia do hospício, o tempo não se estagnou. 

A construção do hospício de frente para a vista da enseada está associada à lógica 

terapêutica da época em que se buscava o isolamento do paciente para aplicar-lhe o 

tratamento. A escolha da região está relacionada pelo fato de ser tranquila e afastada do 

centro da cidade e também pela crença da natureza como “fonte de bem”, disseminada pela 

sensibilidade romântica tradicional, de que o homem podia ser curado da loucura por meio 

da sintonia com a beleza e harmonia da natureza, restabelecendo, assim, seu equilíbrio 

interior. Nesse caso, constatam-se dois princípios de cura: a primeira está ligada a 

localização do hospício e instalações adequadas; e a segunda é o encarceramento dos 

indivíduos como forma de manter a ordem e a eficiência do tratamento.   

  O espaço do hospício também foi descrito de forma detalhada em “O Bibelot”, 

quinto capítulo da primeira parte do O triste fim de Policarpo Quaresma. O escritor se 

detém na escadaria do hospício decorada com esculturas de mármore que representam a 

ciência e a caridade, sendo igualmente composta pelas as esculturas dedicadas aos 

renomados psiquiatras franceses da época - Pinel e Esquirol, fundadores do novo saber 

técnico-científico sobre a loucura. A exposição das minúcias arquitetônicas do novo 

baluarte da ciência moderna revela o conhecimento histórico do escritor, que acompanha a 

realidade cultural do seu tempo, e, ao mesmo tempo, seu tom de crítica, quando indica o 

hospício como um lugar “meio hospital, meio prisão”, destacando, assim como no Diário 

do hospício, o contraste entre a magnificência do local e a pequenez humana submetida aos 

domínios da loucura e aos métodos ultrapassados de encarceramento que ainda eram 

utilizados pela instituição. O contraste ainda se faz presente com a extrema pobreza do 

grupo de internos concentrado na Pinel – seção dos indigentes. Além disso, a descrição 

realizada dos pacientes indigentes e os maus tratos presenciados no hospício se chocam 
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com as propagandas de felicidade emitidas pela ciência positivista, que acreditava ser 

capaz de solucionar os problemas da humanidade. 

No Policarpo Quaresma, o escritor também procurou retirar os estigmas 

formulados pela sociedade que tinha a ideia de que o hospício fosse um espaço onde se 

congregava apenas “o escarcéu, os trejeitos, as fúrias, o entrechoque de tolices ditas” 

(BARRETO, 1997, p.75). Havia a presença de pacientes calmos, meditativos na rotina 

hospitalar que foram retratados para mostrar que silêncio e tranquilidade igualmente 

faziam parte dessa ordem. Observamos o caráter ético e social da escrita de Lima Barreto 

no intuito de fazer com que seus leitores pudessem mudar de ideia e de concepções pré-

determinadas sobre a população de pacientes que habitava o hospício.    

Neste ponto, para compreendermos melhor algumas posições do escritor acerca dos 

conceitos formulados no Diário do hospício sobre o tema da loucura e a crítica à forma de 

tratamento, bem como suas reflexões sobre a experiência perturbadora de confinamento, 

primeiro cabe aqui, trazermos breves considerações sobre a relação da ciência determinista 

com o período da República Velha, vigente no Brasil. 

Nesse momento, foram introduzidos discursos científicos para justificar a presença 

das discriminações raciais e da desigualdade social, tendo em vista o grande impacto 

desses discursos e sua influência na época. A doutrina positivista, fundada por Augusto 

Comte, bastante influente, preconizava o emprego de novos métodos no exame científico 

dos problemas sociais, substituindo as interpretações metafísicas, ou seja, admitia que o 

espírito humano somente seria capaz de atingir as verdades do mundo físico através de 

métodos experimentais.  

No entanto, segundo Jurandi Freire, não havia nesse período uma tradição científica 

mais consolidada, pois os psiquiatras da época ainda sentiam dificuldade de delimitar o 

campo da psiquiatria que associava equivocadamente problemas psiquiátricos a questões 

culturais em geral, duas instâncias que eram explicadas unicamente por uma casualidade 

biológica fundamentada na intervenção médica que dominava todos os setores da 

sociedade. Com isto, o biologismo passa a “determinar o modo concreto da organização e 

funcionamento de todas as instituições sociais. Desde a família até o Estado.” (2007, p.42). 

Desse modo, é no contexto republicano que as questões sociais aparecem como objeto de 

discussão da biologia evolutiva das populações e a serem explicadas pela ciência 

determinista.   
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 O escritor Lima Barreto, consciente dos discursos científicos introduzidos, não por 

coincidência utiliza sua literatura para abordar temas como discriminação racial, divisões 

sociais e ostentações científicas. Nos temas tratados, Lima não esconde seus 

ressentimentos, a mágoa, a sensação de indignidade social, sentimentos de frustração e 

decepção que são inseridos na constituição de suas narrativas. No caso do Diário do 

hospício, sob críticas nada indulgentes, ele usa o espaço para questionar a autoridade 

científica, suas várias terminologias, experiências e classificações acerca da loucura que 

não chegam a nenhum consenso: 

 

Há uma nomeclatura, uma terminologia, segundo este, segundo aquele; há 
descrições pacientes de tais casos, revelando pacientes observações, mas uma 
explicação da loucura não há. Procuram os antecedentes do individuo, mas nós 
temos milhões deles e, se nos fosse possível conhecê-los todos, ou melhor, ter 
memória dos seus vícios e hábitos, é bem certo que, nessa população que cada 
um de nós resume, havia de haver loucos, viciosos, degenerados de a sorte. 
(1988, p.39)  
 

 O escritor buscou observar atentamente dezenas de loucos que o rodeavam, 

procurando detectar características que fossem comuns a todos. Mas, constatada a 

diversidade de manifestações da doença, concluía que havia casos individuais, não 

passíveis a classificações cientificistas. Havia manifestações de toda a natureza, sendo 

difícil detectar uma impressão geral sobre a loucura e de enquadrar um louco num único 

grupo de sintomas.  

Através da formulação dos conceitos sobre a loucura, Lima assume uma posição 

contrária à psiquiatria brasileira que diagnosticava a partir de grupos de sintomas e por 

meio de classificações científicas, negando seus postulados. O escritor sofreu na própria 

pele ao ser classificado como insano, consciente de que não era: “De mim para mim, tenho 

certeza que não sou louco” (ibid., p.23). Ele também foi sujeitado ao processo 

classificatório, durante as consultas médicas no hospício, que se baseava nas 

nomenclaturas e terminologias dos manuais. Quanto às causas que remetiam às suas 

alucinações, atribuídas apenas ao vício alcoólico, lhe pareciam hipóteses bastante 

generalizadas e “pueris”, buscando fugir de qualquer tipo de classificação.  

Após sofrer com os primeiros atos violentos de desapropriação, o autor teve que 

enfrentar a solidão carcerária ainda apoiada nos velhos padrões europeus do século XIX. 

Durante uma consulta com o alienista Henrique Roxo, o diarista descreve suas pretensões 

científicas baseadas nesses padrões:      
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Tinha sido examinado pelo Henrique Roxo. [...] Ele me parece desses médicos 
brasileiros imbuídos de um ar de certeza de sua arte, desdenhando inteiramente 
toda a atividade intelectual que não a sua e pouco capaz de examinar o fato por 
si. Acho-o muito livresco e pouco interessado em descobrir, em levantar um 
pouco o véu do mistério – que mistério! Que há na especialidade que professa. 
Lê os livros da Europa, dos Estados Unidos, talvez; mas não lê a natureza. (ibid., 
p.25)  

 

Nas descrições entre as relações médico e paciente, prevalece um discurso crítico e 

bastante desconfiado, evidenciando certo desconforto diante da autoridade psiquiátrica. 

Durante a conversa entre paciente e alienista, de forma indireta, Lima consegue expor seus 

pensamentos acerca da ciência e sua prepotência. Podemos verificar nesse episódio a veia 

satírica que rege seu discurso: “Depois, disse-lhe que tinha sido posto ali por meu irmão, 

que tinha fé na onipotência da ciência e na crendice do Hospício. Creio que ele não 

gostou.” (ibid.). Dentre os sucessivos relatos, o diarista aponta a arrogância do alienista 

marcada pela autossuficiência encontrada nos cientistas da época em geral. Ele menciona 

ainda o desinteresse da análise clínica para a natureza do indivíduo e sua humanidade, a 

qual se baseia apenas em teorias. Henrique Roxo, segundo o diarista, não observa as 

particularidades do corpo, nem da alma, diagnostica apenas tendo como base os livros que 

leu no curso de medicina, apontando o desinteresse do médico pelo drama individual. 

No entanto, quando relata sua consulta com o diretor do Hospital Juliano Moreira, 

alienista de grande prestígio na época2, nota-se um momento excepcional no qual é 

estabelecida uma relação bastante cordial entre psiquiatra e paciente: “Tratou-me com 

grande ternura, paternalmente, não me admoestou, fez-me sentar a seu lado e perguntou-

me onde queria ficar. Disse-lhe que na seção Calmeil. Deu ordens ao Santana e, em breve, 

lá estava eu.” (ibid., p.27). Há no sujeito um tom de surpresa ao estar diante de um médico 

renomado, despido de prepotência e vaidade, com ar paternal e bastante terno. Podemos 

verificar nesse encontro um contraste entre a humanidade e a ternura do diretor Juliano 

Moreira com algumas práticas ultrapassadas e ríspidas do hospício que ele não conseguia 

mudar, o que evidencia a força com que as instituições de poder se sobrepõem à ética e 

valores dos seus dirigentes.  

 Por meio das anotações cruas, o autor, com corpo e espírito dilacerados devido ao 

processo homogeneizador do tratamento, questionou a classificação reducionista da ciência 

psiquiátrica e sob esse controle, se rebelou contra o saber restrito dos médicos e o 

                                                           
2Juliano Moreira foi nomeado por Rodrigues Alves para o cargo de diretor do Hospital e sob sua influência 
foi promulgada, em 1903, a primeira Lei Federal de Assistência aos Alienados. 
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“tratamento moral” baseado na disciplina e no isolamento do indivíduo, constituído por um 

conjunto de normas e procedimentos nem sempre bem definido, utilizado para a cura da 

alienação mental. Como forma de contrapor as classificações taxativas sobre a loucura e o 

tratamento dado, o escritor buscou, ainda, reformular esses conceitos, atribuindo a causa da 

doença a mazelas sociais e não só ao fator da hereditariedade e aos vícios. Para ele, o mal 

estar social ocasionado pela ambição desmedida do homem poderia também ser elemento 

desencadeador da loucura: 

 

Por que a riqueza, base de nossa atividade, coisa que, desde menino, nos dizem 
ser o objeto da vida, da nossa atividade na terra, não é também a causa da 
loucura? Por que as posições, os títulos, as coisas também que o ensino quase 
tem por meritório obter, não é causa de loucura? (ibid., p.40) 
 

O questionamento do narrador vem acompanhado da certeza de que não há uma 

única resposta científica para a causa da loucura. Desse modo, através da observação quase 

que constante dos diversos espécimes de loucos, coletou fatores como paixão, humilhação, 

injustiças sociais, ambição por títulos e dinheiro também poderiam ser fatores de 

insanidade, reformulando, assim, os antecedentes da loucura.   

Diferente das concepções rígidas e mecânicas que a ciência possui acerca do 

universo e da humanidade, o sujeito ressalta o problema de origem do homem e do mundo 

que é sempre insolúvel, possuindo “alaceantes” dúvidas acerca da onipotência da ciência e 

sobre as “sentenças formais dos materialistas” (ibid., p.38). Lima Barreto tinha severas 

reservas contra a ordem imutável e constante preconizada pela ciência, recusando-se a 

aceitar suas deduções, sobretudo, no que se refere ao diagnóstico da loucura, já que, 

segundo o escritor, não existia uma resposta única para da origem doença. Diante do 

impasse, ele critica a prepotência da ciência e seu superficial saber:  

 

Todas essas explicações da origem da loucura me parecem bastante pueris. [...] 
Até hoje tudo tem sido em vão, tudo tem sido experimentado; e os doutores 
mundanos ainda gritam nas salas diante das moças embasbacadas, mostrando os 
colos e os brilhantes, que a ciência tudo pode. (ibid., p.39-40) 

 

Os relatos e as críticas renitentes do diarista traduzem bem o tempo em que viveu, 

momento marcado pela inserção da propagação dos discursos científicos que traziam a 

expectativa de ser possível resolver cientificamente os problemas sociais, sendo a ciência 

considerada um novo símbolo redentor da humanidade. As ressalvas do autor recaíam 
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justamente na capacidade de descobrir as origens e as verdades do mundo físico através 

dos incansáveis métodos experimentais que, até então, não lhe pareciam bem sucedidos.  

Lima Barreto procurou ir além das classificações taxativas ao enxergar o indivíduo 

e sua personalidade, constatando o equívoco da ciência ao fazer generalizações sobre os 

loucos, julgando bastante precárias as denominações e a forma de tratamento em si: 

“Amaciado um pouco, tirando dele a brutalidade do acorrentamento, das surras, a 

superstição de rezas, exorcismos, bruxarias, etc., o nosso sistema de tratamento da loucura 

ainda é o da Idade Média: o sequestro.” (ibid., p.57). O sujeito igualava o sistema 

psiquiátrico ao medieval, baseado no rapto, na exclusão e reclusão do indivíduo, sem 

qualquer consideração pela humanidade do paciente, uma vez que o hospício continuava a 

utilizar métodos tradicionais de violência e prisão como instrumentos para controlar o 

comportamento dos loucos.  

 De acordo com os apontamentos feitos por Lima, constata-se que ao longo dos 

séculos sempre houve a necessidade de se excluir e calar vozes indesejáveis na sociedade, 

encerrando-as nos espaços de reclusão, ideia que tem sua origem na idade média, conforme 

descreve Blanchot: 

 

No decorrer da idade média, quando internam-se de maneira mais sistemática os 
loucos, vemos que essa ideia do internamento é herdada; é a continuação do 
movimento de exclusão que, nos tempos anteriores, induz a sociedade a confinar 
os leprosos, e depois, quando a lepra desaparece (quase repentinamente), 
mantém a necessidade de separar a parte sombria da humanidade. [...] Pode-se 
dizer então que é a obrigação de excluir – a exclusão como ‘estrutura’ necessária 
– que descobre, chama e consagra os seres que se deve excluir. (2007, p.174-
175) 

 

Por meio do panorama histórico traçado, podemos voltar no século XVII e verificar 

que a loucura era vista como algo inconciliável com o exercício da dúvida e do 

pensamento, sendo relacionada a todo tipo de extravagância que ia ao encontro com as 

proibições do Classicismo como as de cunho sexual, os interditos religiosos e todos os 

tipos de excesso comandados pelos impulsos. Essas extravagâncias eram proibidas, uma 

vez que infringiam o sujeito soberano descrito por Descartes, verdadeiro, controlado pela 

razão. Como resultado, os loucos passam a ser encerrados, e juntamente com estes, 

“encerram-se os miseráveis, os ociosos, os dissolutos, os profanadores e os libertinos, 

aqueles que pensam mal.” (ibid., p.176). Nos séculos das luzes, são estudadas as relações 

da loucura e suas “causas” com experiências radicais relacionadas à instauração do 
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“pensamento livre” e da “autonomia da subjetividade”, experiências que dizem respeito 

“quer à sexualidade, quer à religião, ateísmo e sacrilégio, quer à libertinagem” (ibid.). A 

partir do século XIX, com a instauração do positivismo, é que a loucura passa ganhar 

maior especificidade. Segundo Blanchot, “o positivismo [...] parece dominar a loucura 

mais definitivamente do que todos os mecanismos precedentes de correção, graças à 

coação de um determinismo mais extenuante”. (ibid., p.178). Com a descrição dos 

diferentes contextos da modernidade, o teórico conclui:  

 

De resto, reduzir a loucura ao silêncio, seja fazendo-a efetivamente calar-se, 
como na idade clássica, seja encerrando-a no jardim racional das espécies, como 
em todas as idades de luzes, é o constante movimento das culturas ocidentais 
preocupadas em manter uma linha divisória. (ibid.) 

 

Embora houvesse diferentes perspectivas sobre a concepção e o tratamento da 

loucura, orientadas pelos contextos citados, elas convergiam para um mesmo ponto: a 

exclusão do indivíduo. As considerações acima nos auxiliam a compreender o fato do 

espaço do hospício ser um lugar fechado onde convivem os alcoólatras, os insensatos e 

loucos de toda espécie que ficam completamente exilados do mundo ao redor. Blanchot 

acrescenta e diz que esses exilados representam uma ameaça à razão humana, protegida 

pelos altos muros do manicômio, os quais simbolizam a recusa completa, da sociedade 

excludente, de qualquer tipo de diálogo e entendimento, ou seja, “nenhuma relação com o 

negativo: ele é mantido à distancia, é rechaçado desdenhosamente.” (2007, p.177). Essa 

exclusão se faz necessária e elege os seres que se deve excluir, já que há uma “verdade” 

que ameaça todo o poder, a qual esses seres excluídos carregam consigo explicitamente: 

“Essa verdade é a morte, de que o leproso é a presença viva, e depois, quando vem o tempo 

da loucura, é ainda a morte, porém mais interior.” (ibid., p.175) 

 A visão do espaço do hospício, relacionada com a morte, está atribuída à própria 

concepção que se tem sobre a loucura, relacionada à falta de compreensão que o sujeito 

tem de si e da humanidade, sendo um poder “mais forte do que a morte,” com capacidade 

de zombar de todas as certezas e das prosápias sabichonas da ciência, já que ela tem a 

capacidade de sepultar a “desesperadora compreensão inversa e absurda de nós mesmos, 

dos outros e do mundo.” (BARRETO, 1997, p. 75-76). Desse modo, o escritor estabelece 

uma analogia do espaço manicomial com o cemitério, sendo visto como “uma sepultura 

viva, um semi-enterramento, enterramento do espírito, da razão condutora, de cuja 
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ausência os corpos raramente se ressentem.” (BARRETO, 1997, p.74).  Ideia fixa que se 

afirma, inicialmente, no romance O triste fim de Policarpo Quaresma e perpassa pelos 

escritos do Diário do hospício e do O cemitério dos vivos, influenciando inclusive na 

escolha do título a ser dado à futura obra. Podemos também associar esta analogia com o 

isolamento absoluto dos loucos, os quais são completamente rechaçados pela sociedade 

como se estivessem mortos, sendo completamente esquecidos. O próprio diarista, em 

alguns momentos, menciona, com bastante mágoa, a família que o jogou no hospício por 

intermédio da polícia e se vê tomado pela dolorosa sensação de absoluto isolamento em 

uma sociedade que não é capaz de metabolizar os seres considerados “anormais” e os 

exclui impiedosamente. 

Com base na descrição realizada sobre o espaço hospitalar e sua forma de 

tratamento, verifica-se a influência direta do “poder disciplinar” sobre esse sistema, um 

novo tipo de poder destacado por Michel Foucault (1987) que se desdobra ao longo do 

século XIX. Preconizado por instituições como escolas, quartéis, prisões e hospitais, o 

“poder disciplinar” visa justamente à regulação e à vigilância dos homens, bem como do 

indivíduo e do corpo. O objetivo consiste em manter todos os tipos de atividade humana 

sob o estrito controle da disciplina, tendo como suporte os regimes administrativos, aliados 

às ciências humanas, para que se possa obter um indivíduo obediente e dócil. Observa-se a 

padronização de comportamento pregada por esse tipo de poder. O indivíduo que tivesse 

um tipo de comportamento considerado fora do padrão a ser seguido, deveria ser retirado 

da sociedade e encarcerado na prisão ou num hospício para que não possa ter nenhum 

contato com os seres ditos “normais”, sendo condenado à reclusão. 

 Durante o período em que Lima viveu, ele se deparou com cinco correntes políticas 

difusas ligadas ao poder disciplinar - o jacobinismo, o positivismo, o florianismo, o 

hermetismo e o republicanismo exaltado. Segundo Sevcenko (1984), as críticas renitentes 

do escritor estão relacionadas aos discursos fechados dessas correntes que dividiam os 

homens em “correligionários” e “inimigos”. Suas pregações são fruto de uma utopia que 

visava “proporcionar a harmonia e a felicidade social, ao custo da prepotência e do 

despotismo.” (ibid., p.172). Podemos ver a escrita do Diário do hospício como uma reação 

a esse tipo de poder que proporciona o controle, a padronização de gestos e, sobretudo, de 

discursos. O escritor mesmo desapropriado, com a perda de status, utiliza a escrita como 

forma de reação ao processo de institucionalização e às ações “normalizadoras” 

preconizadas no domínio do hospício.  



102 

 

 

Luciana Hidalgo relaciona os fragmentos do diário com a desapropriação do 

sujeito, o qual reúne “fragmentos de um eu desapropriado, em contato diário com a 

fragmentação de diversos eu rendidos a delírios.” (2009, p.51). Com isso, podemos 

entender que os escritos diversificados do diário são, em parte, reflexos de um corpo 

fragmentado e desapropriado pelo Estado. Todavia, não podemos nos esquecer da função 

múltipla atribuída pelo escritor ao seu texto, que está vinculada não apenas a um eu 

fragmentado, mas também há uma percepção voltada para captar os tons multiformes da 

própria vida e o caráter diversificado das experiências humanas, fatores que também 

contribuem significativamente para o fracionamento da narrativa e seus desdobramentos. 

Perceber a multiplicidade da vida era um exercício contínuo que o escritor se propôs a 

fazer, utilizando a criatividade para representá-la em suas obras.  

Falar sobre as formas de tratamento, esboçar concepções sobre a loucura direcionou 

o escritor a tecer reflexões importantes para se aprofundar no “estudo da sociedade” e seu 

complexo “engendramento”. Esse aprofundamento também se resulta da observação de 

casos particulares que estão intrinsecamente vinculados ao estudo. Consciente de sua 

intrínseca relação, o autor não os analisa de forma separada como se fossem estanques 

distintos:  

 

Sou levado incoercivelmente para o estudo da sociedade, para os seus mistérios, 
para os motivos dos seus choques, para a contemplação e análise de todos os 
sentimentos. As formas das coisas que as cercam, e as suas criações, e os seus 
ridículos, me interessam e dão-me vontade de reproduzi-los no papel e 
descrever-lhe a sua alma e particularidades. (ibid., p. 61) 

 

A partir da declaração dada, há um movimento incessante no sentido de decifrar o 

enigma da vida, captando a essência de cada indivíduo. As particularidades destacadas 

seriam uma forma de se aproximar cada vez mais do status coletivo. É como se a unidade 

fosse um ponto de partida para se traçar reflexões mais consistentes sobre as mazelas 

sociais e os aspectos universais da condição humana.  

 Entretanto, esse exercício no contexto excepcional do hospício se torna árduo e 

bastante desafiador. Diante de experiências dilacerantes, muitos dos internos tornaram-se 

emudecidos, sendo incapazes de compartilharem quaisquer experiências. Alguns, ao 

passarem por algum tipo de catástrofe, chegaram a perder a lucidez, ficando trancafiados 

nos seus delírios. Com efeito, surge a constatação da impossibilidade da palavra face à 

experiência-limite vivida no espaço singular do manicômio. O narrador oscila entre a 
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habilidade de narrar e a incapacidade de esgotar com palavras as vivências alheias. Mesmo 

sendo difícil para os internos transmitir certas experiências, esquecer o sofrimento e, ao 

mesmo tempo, não falar sobre ele, o seu compartilhamento se faz de forma escassa, 

ocorrendo momentos em que é praticamente impossível registrar qualquer coisa. A 

incapacidade de alguns internos em transmitir suas experiências, torna o trabalho do 

diarista mais penoso e frustrante, no ato de relatar os acontecimentos. O narrador, no 

momento em que colige os delírios de um oficial uxoricida, admite a impossibilidade de 

reproduzi-los: “É muito difícil reproduzir um delírio de louco, principalmente o deste, que 

é de uma incoerência inacreditável. Eu quis segui-lo e guardá-lo, já de memória, já por 

escrito; mas nada pude conseguir, mesmo aproximadamente.” (BARRETO, 1988, p. 87). 

Lidar com a sensação de que certas experiências não podem ser contadas, que ninguém 

pode entendê-las, talvez tenha sido uma das piores sensações sentidas por Lima Barreto. 

Ao constatar que a incoerência verbal ameaçava a difícil tarefa de investigar a 

complexidade da natureza humana, o escritor se deparou com grandes abismos para 

alcançar o outro. 

As misteriosas manifestações da loucura e os enigmas de sua origem chamaram 

atenção do escritor. Quando descreve os casos encontrados, ele se deparou com o mutismo 

ou grito dos loucos, atos de violência, o retraimento, tudo lhe parecia inexplicável, tendo 

que recorrer ao uso de palavras como “mistério” e “insolúvel” para fazer menção a coisas 

que não sabia explicar ou entender. A pouca compreensão sobre a loucura e seus casos 

possivelmente refletiu no pouco desenvolvimento da escrita quando tenta traduzir 

balbúcies e atos incompreensíveis dos loucos.  

A dificuldade de se narrar as traumáticas experiências está relacionada com o 

próprio significado do trauma que pressupõe ser uma “ferida aberta na alma ou no corpo 

por acontecimentos violentos, recalcados ou não, mas que não conseguem serem 

elaborados simbolicamente, em particular linguisticamente pelo sujeito.” (GAGNEBIN, 

2002, p.60). Com isto, há a desintegração da identidade das experiências coligidas, a falta 

de articulação dos registros e das histórias contadas, que são repletas de interrupções, 

lacunas e incoerências, uma vez que acompanham o movimento próprio das experiências 

dramáticas de vida, sobre as quais seus protagonistas nem sempre conseguem assimilá-las 

totalmente enquanto ocorrem.  

Podemos entender o delírio não apenas como um exercício de fantasia, mas, 

sobretudo, um estado de busca, quase que incessante, por uma conexão que falta no 
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indivíduo delirante, contribuindo para desvendar o enigma da vida, uma vez que a 

experiência concreta da realidade empírica não basta por si só. O escritor, mesmo se 

deparando com a dificuldade de narrar o delírio, ousou ir além do que a realidade poderia 

oferecer, procurando contar, mesmo de forma precária, as coisas mais fantásticas vistas por 

ele e por outros internos como forma de tentar chegar mais próximo da essência da 

loucura, bem como dos atributos particulares que caracterizam a essência própria de um 

indivíduo. 

Como forma de esboçar esses atributos, a narrativa, composta por passagens 

confusas e intrincadas, vai se construindo de forma labiríntica para representar as mais 

diversas vozes e incoerências, com intuito de extrair de cada uma delas o seu tom peculiar, 

a identidade e a experiência única por meio dos diálogos registrados. Com efeito, 

encontramos casos coligidos que não possuem uma continuidade histórica, sendo descritos 

resumidamente, sem desenvolvimento. Ocorrem momentos em que a descrição de um 

interno é interrompida para dar lugar a outros relatos. Nesse sentido, o compartilhamento 

das experiências se faz de modo nem sempre articulado. É praticamente impossível para o 

escritor escrevê-las com coerência e coesão, uma vez que as confissões realizadas muitas 

vezes são incoerentes e impregnadas de relatos completamente fragmentados e 

descontínuos, o que também reflete na configuração do texto. 

Estas afirmações vão ao encontro das exposições de Theodor Adorno acerca do 

romance moderno, quando aponta para a impossibilidade de se conceber na modernidade, 

por exemplo, uma narrativa, sobre experiência de guerra, ser articulada e contínua em si 

mesma, não sendo mais possível ser narrada com o mesmo empenho épico, chegando a 

concluir: “A narrativa que se apresentasse como se o narrador fosse capaz de dominar esse 

tipo de experiência seria recebida, justamente, com impaciência e ceticismo.” (2003, p. 

56). No caso do diário, os internos em geral não possuem um domínio sobre suas próprias 

histórias, uns contam com grande dificuldade, outros não conseguem falar sobre o assunto, 

ficando trancafiados nos seus delírios ou condenados a mudez absoluta. Diante disto, o 

narrador se depara com a impotência de narrar lembranças e experiências aniquiladoras, já 

que há cenas que se apresentam quase que inverossímeis e estão além da capacidade da 

própria palavra em traduzi-las.  

Podemos ainda relacionar o Diário do hospício a uma consideração feita pelo 

teórico sobre o narrador kafkaniano, ao fazer menção à falta de “tranquilidade 

contemplativa” dos relatos, acrescentando:  
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Seus romances [...] são a resposta antecipada a uma constituição do mundo na 
qual a atitude contemplativa tornou-se um sarcasmo sangrento, porque a 
permanente catástrofe não permite mais a observação imparcial, e nem mesmo a 
imitação estética dessa situação. (ibid., p.61) 

 

Assim como em outras obras de Lima Barreto, no diário há uma tentativa de 

instigar os futuros leitores do seu romance um posicionamento voltado para a empatia com 

a dor dos que sofrem e a condenação do sistema opressor; por conseguinte, é estabelecido 

um direcionamento para o empenho moral no sentido de que aquele mal não se repetiria 

mais. Quanto à representação estética, o escritor não utilizou um estilo padronizado para 

representar as cenas traumáticas encontradas, uma vez que um discurso unívoco e 

homogêneo não consegue abarcar o horror dos acontecimentos e o esfacelamento dos 

indivíduos. Esses acontecimentos desestabilizam qualquer escrito que pretenda ser 

uniforme. A partir disto, as singulares articulações entre os discursos delineiam a narrativa 

e o processo de elaboração em seu ato. A configuração diversificada desses discursos se 

alicerça no caráter multifuncional e híbrido do gênero em questão. Conforme expusemos, 

há enxerto de discursos e gêneros diversificados que o escritor lançou mão para retratar as 

mais variadas experiências humanas perante situações terríveis e de grande sofrimento.  

Diante da impossibilidade de se traduzir plenamente uma experiência tanto em 

termos do pensamento como da memória e da linguagem, a única forma de poder dar conta 

do real, preencher as lacunas é por meio da imaginação. A utilização de elementos 

ficcionais, metáforas e analogias literárias no diário se fazem presentes pela insuficiência 

de dar conta dos fragmentos do fato vivido e presenciado, já que o discurso factual nem 

sempre é suficiente para relatar cenas quase indescritíveis. 

 Assim que entrou no hospício, o escritor permaneceu cinco dias na Pinel, usando 

roupas, como ele mesmo descreveu, que mal cobriam sua nudez.  Durante o período que 

esteve na seção, ele se impressionou muito com o estado precário dos pacientes, 

descrevendo o estado maltrapilho dos internos e a completa nudez por parte de alguns: 

“não posso deixar de consignar a singular mania que têm os doidos, principalmente os de 

baixa extração de andarem nus. Na Pinel, dez por cento assim viviam, num pátio que era a 

bolgia do inferno.” (BARRETO, 1988, p. 27).   

Penetrar no pátio do hospício simboliza ingressar num descenso obscuro que 

explicita a analogia literária feita a peregrinação de Dante pelo o oitavo círculo do Inferno, 

formado por dez fossas, chamadas de “bolgia”, onde habitam os danados. O espaço do 

hospício é a própria personificação do inferno, sendo um espaço extremo, vazio e sem a 
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presença de Deus e seus condenados não seriam os únicos ateus verdadeiros, “mas aqueles 

de que Deus se retirou totalmente”. (BLANCHOT, 2007, p.145). Assim como os 

“condenados” do inferno, os loucos, descritos por Lima Barreto, também estão designados 

a viver de forma desumana, sem interferência de forças ou proezas divinas capazes de 

aliviar e consolar as dores e os sofrimentos. O pecado e o sofrimento eterno do inferno 

dantesco, que tematizam a condenação e a redenção dos indivíduos, são também análogos 

ao desterro dos loucos no manicômio. Assim como no inferno, onde o arrependimento não 

constrói um futuro diverso, no hospício a temporalidade se reduz ao presente e ao passado, 

sendo o futuro a repetição acumulativa do presente. É o caso, por exemplo, de alguns 

loucos que encenam em repetições alucinadas os mesmos atos. Desse modo, ao observar e 

anotar o que experimentava no hospício, desde as primeiras entradas do diário, o sujeito 

deixava transparecer o sofrimento e o suplício de viver num lugar carregado de dor e 

tristeza, um ambiente nocivo que teimava em lhe arrancar todas as suas perspectivas de 

sonho e desejo. 

Há o estranhamento e o desconforto no escritor ao presenciar o espetáculo da 

loucura. Ele demonstra dificuldade em lidar e entender ações dos loucos com os quais se 

deparou. Os primeiros registros do sujeito e seu isolamento evidenciam sua falta de aptidão 

para lidar com outros internos. O diarista durante os oito dias de internação ainda não via 

ninguém com quem pudesse conversar e que fosse capaz de compreendê-lo. Diante do 

tatibitate de alguns loucos, da mudez de outros internos catatônicos e da fala incoerente 

dos demais, ele, inicialmente, se condenou ao silêncio, mergulhado nas leituras de livros 

que pegava na biblioteca, se sentindo completamente deslocado diante de uma centena de 

homens, entre os quais se sente um ser estranho, fazendo mais uma vez referência à obra 

dantesca quando os descreve:  

 

Eu passo e perpasso entre eles como um ser vivente entre sombras – mas que 
sombras, que espíritos?! As que cercavam Dante tinham em comum o stock de 
idéias indispensáveis para compreendê-lo; estas não têm mais um para me 
compreender, parecendo que têm um outro diferente, se tiverem algum.  
(BARRETO, 1988, p.32-33) 

 

 A incoerência verbal do hospício o aterrorizava: era como se fosse o único vivo 

dentre os tantos “mortos-vivos”, sem alma, que ali se encontravam. Podemos então 

observar nesse momento que a descrição realística do hospício e dos pacientes cede lugar 

para o discurso ficcional da literatura. Neste ponto, verifica-se a passagem de um discurso 



107 

 

 

para outro, exacerbando a tendência para imagens insólitas, referências fantasmais que 

atravessam a experiência de leitura e vêm daí para as reminiscências do cotidiano. 

 A literatura do século XX, segundo Seligmann-Silva, foi em grande parte marcada 

pelo “presente traumático”, conhecida como a literatura da “era das catástrofes”. Com isso, 

passa a ter um novo direcionamento: “ela pode testemunhar – se não mais o passado 

longínquo da tradição – ao menos o presente.” (2007, p. 77).  Esse tipo de literatura está 

relacionado a um interlocutor que testemunha pelos outros, também vítimas do mesmo 

sofrimento, mas que são incapazes de representar a violência sofrida, como é o caso das 

narrativas sobre a Shoah: foram realizadas várias publicações de sobreviventes que 

testemunharam sobre o Holocausto no lugar de quem não podia mais falar. Esses 

sobreviventes são movidos pela necessidade interna de testemunhar suas vivências nos 

campos de concentração, como forma de se libertar do peso esmagador da sensação 

aterrorizante experimentada. O teórico, ao falar sobre o discurso testemunhal, aponta para 

o seu caráter fragmentado, marcado pela constante tensão entre “oralidade” e “escrita” que 

se configura por meio dos diversos modos de esgotar palavras para expressar as 

inimagináveis experiências sofridas. Além disso, há a utilização do estético para contar 

cenas bastante realísticas, que aos olhos do espectador, lhe causavam sensação de 

descrédito. 

 Com base nas exposições de Seligmann-Silva, e levando em consideração os relatos 

trazidos sobre a rotina manicomial e as dramáticas experiências de confinamento, podemos 

considerar o Diário do hospício não como literatura de testemunho em sentido estrito, pois 

essa concepção está relacionada com as literaturas sobre a Shoah ou sobre as ditaduras 

implantadas na América hispânica a partir dos anos de 1950, mas podemos afirmar a 

presença do teor testemunhal na obra e de alguns aspectos em comuns com a literatura de 

testemunho, como a qualidade literária de alguns testemunhos registrados, o caráter 

documental de relevância histórica, o aspecto fragmentado da narrativa que reúne 

traumáticos relatos inacabados, a utilização de recursos de transposição da oralidade e 

gestualidade para representar os diálogos dos internos e dramas pessoais. Sua narrativa, por 

vezes, é marcada pela tensão entre o ato de narrar e a incapacidade de representar a 

violência sofrida por alguns internos. Além disso, do mesmo modo que a literatura de 

testemunho, não há mais como ter o mesmo empenho épico da tradição para contar os 

acontecimentos de grande terror. Com isso, não há dúvidas de que podemos encontrar 

elementos testemunhais na escrita do diário. No prefácio Cemitério dos vivos: testemunho 
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e ficção, Alfredo Bosi aponta para o caráter autobiográfico e o caráter testemunhal da 

escrita do Diário do hospício, sendo uma das raras obras que vale como testemunho direto 

e coerente de um “estado de opressão e humilhação” (2010, p.11). Ao destacar as 

referências críticas que a obra faz à instituição manicomial, o teórico ressalta a importância 

dos testemunhos de cunho autobiográfico que visa justamente desmascarar as 

irregularidades das instituições de poder: “Daí o valor dos testemunhos (diretos ou 

ficcionais) pelos quais a literatura de cunho autobiográfico alcança matizar a história das 

instituições e de suas ideologias, cujo risco é subestimar o drama das experiências 

individuais.” (ibid., p.17).  

 Por meio da representação das traumáticas experiências de reclusão, pelo viés 

documental ou pelo literário, tudo indica que o escritor tinha em mente desenvolver uma 

obra literária, escrita numa linguagem acessível, que instigasse seu leitor, através da 

descrição dos outros internos, a reconhecer a condição humana em si e a se solidarizar com 

a dor dos seus semelhantes. Além disso, por meio das considerações realizadas, é possível 

observar um ensaio sobre a multiplicidade da natureza humana relacionada com reflexões 

sobre a origem loucura. Como forma de abarcar as diversas experiências humanas e esferas 

do poder, a narrativa do Diário do hospício beira entre o subjetivismo (aspectos líricos e 

identitários) e o registro universal-histórico que congrega a instituição manicomial da 

época, suas formas de tratamento e a discussão em torno da própria condição humana 

limitada a análises científicas.  

 Portanto, detectamos duas dimensões visíveis que estão contidas no diário, já 

apontadas por Sevcenko (1983) no conjunto da obra do escritor: uma organizada em torno 

da temática do poder, sua finalidade de segregação, discriminação e distanciamento entre 

os seres; e a segunda provém da experiência dolorosa dos excluídos socialmente, suas 

particularidades e que converge para o sentimento de confraternização com toda a 

humanidade. Segundo Sevcenko, ambos se revezam ao longo da obra barretina, na medida 

em que “a atmosfera angustiante do primeiro nível gera uma ansiedade de solução e alívio, 

que são fornecidos pela segunda.” (p.185). Constata-se que a forma encontrada por Lima 

Barreto para responder aos efeitos do “poder institucional”, foi através do seu impulso 

fraternário que visa à elevação da humanidade e do caráter dos humildes. Mostrar o 

sofrimento alheio foi o caminho encontrado pelo autor para compreender a dor do outro, 

realçando a sua dignidade e, ao mesmo tempo, mostrar o regime injusto que os mais 

humildes estavam submetidos. Nesse esboço, evidenciam-se as afinidades do escritor e sua 
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atuação militante por meio da busca de manter a ousadia de prosseguir e tecer suas 

convicções como intelectual, podendo ainda “vislumbrar na sua dor e impotência um 

significado místico dos limites cósmicos da condição humana.” (ibid.) 

A especificidade da escrita do Diário do hospício recai no seu desenvolvimento 

durante o momento em que se vivencia uma situação-limite dentro hospício, o que difere 

do manuscrito do Cemitério dos vivos e de outras narrativas sobre internação, já que foram 

escritas posteriormente a sua saída do hospital. Na observação do cotidiano, matéria prima 

de sua literatura, o autor seleciona o que lhe chama atenção para compor seus escritos. Isso 

permite uma melhor elaboração literária para não comprometer o realismo pretendido a fim 

de que suas obras não se tornem meras reportagens. No entanto, ter essa liberdade de 

escolha no hospício é mais difícil, pois os acontecimentos são lançados constantemente aos 

olhos do diarista. Inserido na rotina manicomial, o escritor, impressionado com o que 

presencia, em muitos momentos não tem tempo para racionar e digerir o que acontece. 

Escrever, numa situação extrema, acentua o senso de realidade dos acontecimentos 

e o drama de estar confinado em meio a vários alienados, salientando, assim, o caráter 

traumático da experiência.  A contribuição desses relatos deve-se à ótica inusitada do 

escritor enquanto interno que, mesmo com corpo e alma fragilizados, é capaz de usar a 

escrita como ferramenta para combater o sistema opressor, apontando suas arbitrariedades 

e abusos que até então não se tinha conhecimento. Lima Barreto antecedeu denúncias 

importantes sobre as irregularidades do sistema psiquiátrico de sua época, fazendo da sua 

escrita um “exercício de cidadania”. Anos depois, algumas dessas afirmações “formariam 

base da antipsiquiatria, responsável pelo movimento antimanicomial que poria fim ao 

sistema fechado do manicômio, buscando na arteterapia um apoio fundamental à 

humanização do tratamento da loucura.” (HIDALGO, 2008, p. 206). 

Apesar de acostumado com a vida difícil e sofrida, o autor não podia imaginar a 

dimensão do sofrimento a ser atravessado com as sucessivas internações. Escrever sob a 

condição de interno exigiu um grande esforço do escritor que, em vários momentos do 

texto, transpareceu seu desespero, ameaçando, inclusive, a se matar. Contudo, há uma 

necessidade imperativa de contar, resultado da urgência de pensamento não harmonizante, 

mas impiedosamente crítico, que se traduz em “extratos brutos” de notas. Mesmo assim, o 

grande valor deste texto está justamente no fato do escritor em testar e superar os próprios 

limites, aproveitando traumas e cenas violentas, bastante impactantes, para compor seus 
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escritos, sacrificando-se em prol da literatura, sua razão de existir, conforme declarou 

algumas vezes.  

No limiar entre vida e morte, ou melhor, entre vida e loucura, Lima Barreto, por 

meio da escrita, esgotou questões de ordem humana, transcendendo-as, apresentando 

trechos de alta qualidade literária, ainda que irregular. Nessa transcendência observamos 

aspectos relevantes no que se refere à constituição de si e do outro face aos extremos que a 

vida dentro e fora do hospício impõe. Com isto, o Diário do hospício tem como foco a 

dimensão humana imersa em contradições, fragilidades e interesses. Assim, a atividade de 

reconstituição das histórias particulares transborda o tema de confinamento no hospício, 

ganhando um significado mais rico relacionado com a vivência de mundo dos sujeitos. 

Em contraposição ao contexto mecanicista e utilitarista do hospício que nivela e 

reduz seres humanos a explicações científicas, Lima Barreto utilizou sua escrita como 

forma de resgate da experiência humana e sua subjetividade. No entanto, para falar sobre 

essa dimensão, não basta imaginação, fidelidade aos fatos, extensas leituras sobre o 

assunto, malabarismos verbais e nem de elevados níveis de empatia com o próximo. Os 

quase dois meses de confinamento no hospício propiciaram o autor compreensão de que 

para alcançar o outro em situação extrema, especialmente no hospício, foi necessário 

primeiro alcançar seu íntimo, suas contradições e sofrimentos sob as mesmas condições. 

Além disso, não há dúvidas de que as experiências anteriores de internação e o acervo de 

narrativas curtas sobre o tema foram de grande contribuição para que o escritor, mais 

maduro, pudesse tecer maiores considerações sobre o sistema manicomial, a loucura e a 

questão humana sob situações extremas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inserido numa sociedade concentrada nos comportamentos individualistas e 

condicionada a valores da elite, os quais se voltam para a fruição do conforto material e 

pelas situações de privilégios que despertam as “variadas formas de desprezo mútuo entre 

os cidadãos” e proporcionam a “condenação de qualquer princípio de solidariedade” 

(SEVCENKO, 1983, p.186-187), Lima Barreto, durante sua trajetória como escritor e 

intelectual no período turbulento da República, refletiu profundamente sobre a 

multiplicidade do contexto brasileiro, buscando desvendá-lo para seus leitores, com intuito 

de vencer-lhes as resistências dos pensamentos e preconceitos incorporados, semeando a 

autonomia, a dúvida, o discernimento, e igualmente compôs um novo quadro de atitudes e 

valores ilustrado pelos sentimentos de compaixão e solidariedade no reconhecimento do 

sofrimento humano.  

O ofício de escritor, de certo modo, proporcionou-lhe chegar mais perto da dor dos 

outros. As lições retiradas do sofrimento jamais foram esquecidas e sua representação pela 

escrita literária se fundamenta no desejo de compreensão entre todos os homens. Por isso, a 

posição militante do escritor-intelectual resulta da sua compaixão pelos “humilhados e 

ofendidos”, conhecendo bem a fonte de seus males. Essa posição também denota sua 

aversão aos determinismos cientificistas e imposições que constituem a realidade a partir 

de uma visão absoluta e linear dos acontecimentos, das coisas e dos próprios homens. O 

autor também rebateu modelos mecanicistas estabelecidos, a padronização dos gestos e o 

discurso unívoco que esculpia uma sociedade racionalizada e uniforme, alicerçada no 

pensamento iluminista que preconizou a imagem do homem “racional” e “científico” 

voltado inteiramente para o progresso. Constatada as diversas experiências e nivelamentos 

da crescente vida urbana, Lima Barreto fez parte de grupo de artistas e intelectuais que teve 

que lidar com a sensação avassaladora de instabilidade do tempo vivido, percebendo suas 
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nuanças e transformações. Captar os múltiplos tons da vida foi um desafio para o escritor 

que ousou representá-los por meio de uma escrita criativa. 

Movido pelo desejo ardente de que suas ideias pudessem encontrar ressonância nos 

demais seres, o autor, desde jovem, sempre teve convicções que, por meio da arte literária, 

poderia libertar-se e os seus semelhantes da condição de oprimidos, uma vez que, para ele, 

a literatura, em meio à mudança caótica da modernidade, tem o poder de transformar a 

sociedade, quando estabelece um diálogo profundo com a realidade circundante, sendo a 

única força motriz capaz de “estabelecer a comunhão entre os homens de todas as raças e 

de todas as classes.” (BARRETO, 1956, p.15)  

Com isto, destaca-se o papel excepcional do intelectual que, inserido a contragosto 

no seio da realidade manicomial, submetido a uma situação-extrema, buscou desvendar a 

“vida interna dos hospitais de loucos” por meio da apreensão direta do movimento da 

realidade perturbadora. Seu pensamento é movido pelo ato imperativo de compreender o 

horror que reside no centro do hospício e sustentar a resistência contra esse horror que o 

envolvia. Dentro dessa perspectiva, o escritor se dispôs a lançar ácidas críticas à sociedade 

excludente, sendo capaz de empenhar o próprio corpo doente e desapropriado para 

testemunhar contra o poder institucional, participando da sua rotina controladora que 

contribuía acentuadamente para segregação dos homens e sua redução a objeto de estudo 

científico, como se fossem uma massa homogênea e um aglomerado de seres anônimos 

despersonalizados. Em meio à aniquilação que atinge aos pacientes, impossibilitado de 

exercer plenamente seu papel de literato, não foi uma tarefa nada fácil persistir com seu 

projeto literário e representar, em tons disformes, o espaço singular do hospício, as 

dimensões da experiência humana e suas especificidades.  

Lima Barreto esgotou as potencialidades do diário e integrou outros gêneros, 

elementos factuais e fictícios, atendendo seu anseio de autonomia intelectual, para exercer 

livremente sua atividade de literato. Com efeito, a hibridez detectada resulta da 

característica singular do gênero, como também denota a resistência do escritor de se 

enquadrar nos padrões literários e de se sujeitar aos discursos de homogeneização cultural 

do seu tempo, bem como demonstra o ofício do intelectual marcado por conflitos e tensão, 

revelando suas angústias que resultam do difícil caminho escolhido para concretizar o ideal 

que tinha em vida. 

Portanto, ao espreitarmos os bastidores do Diário do hospício, acompanhamos o 

movimento militante, criativo e peremptório da escrita barretiana que se destina, como um 
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instrumento equalizador, a contestar os terríveis momentos de confinamento e a 

compreender, dignificar e redimir os indivíduos, aproximando os seres aparentemente mais 

diferentes. Nesse sentindo, os esboços do diário correspondem à prática do escritor em 

delinear, de múltiplas maneiras, o rosto de uma complexa realidade social encontrada 

dentro das “paredes inexpugnáveis” do hospício, prosseguindo, desse modo, com sua 

doutrina humanitária, alicerçada no caráter fraterno da literatura, por cujo ideal sofreu, 

lutou e morreu.  
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