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Introdução 

 

Na segunda metade do século XIX, a sociedade brasileira assiste ao processo de 

instituição de hospícios em importantes cidades do país. Na época, foram fundados o Dom 

Pedro II, no Rio de Janeiro; o São João de Deus, em Salvador; o Juqueri, em São Paulo e o 

São Pedro, em Porto Alegre. Assim, os debates sobre a loucura e a psiquiatria, na sociedade, 

ganham corpo e se intensificam, tomando as páginas do jornal e da literatura.  

Talvez a construção do Hospício Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, tenha 

impulsionado a frequência de temas como a loucura, a psiquiatria, o louco e o psiquiatra em 

jornais, revistas, romances, contos, novelas, crônicas. Esse hospício chama a atenção, em 

particular, por ter sido, na época, considerado um dos mais sofisticados do mundo, sendo 

equiparado apenas à casa-mãe da psiquiatria francesa, a Maison Nationale de Charenton, na 

qual foi inspirado. No Brasil da República Velha, poucos escritores brasileiros escreveram tão 

singularmente sobre o aparelho psiquiátrico brasileiro como Lima Barreto que, segundo 

Barbosa (1953), teve duas passagens pelo hospício. Escritor de romances, novelas, diários, 

contos e crônicas, e de posse da palavra, não perdeu a oportunidade de fazer críticas 

consistentes a uma certa cultura do doutor que se delineava nos idos da Primeira República e 

aos escritores de prestígio nacional que ignoravam sua literatura.  

Dessa forma, não são raras as matérias jornalísticas, as notícias, as crônicas, os contos, 

novelas e os romances publicados, no período, cujo conteúdo tratava da presença de loucos, 

psiquiatras e hospícios na sociedade e de suas relações. Na literatura, figuras como Machado 

de Assis, Olavo Bilac e Raul Pompeia, para citar apenas alguns, se envolveram com a 

temática. Machado de Assis publicou, em 1882, O alienista, narrativa literária que, entre 

outras temáticas, apresenta o debate em torno da psiquiatria, da loucura, da política e do 

poder. No início do século XX, o tema da loucura permeia várias obras de Lima Barreto, 

desde O triste fim de Policarpo Quaresma até os textos publicados postumamente. Desses, 

um chama à atenção em especial, O cemitério dos vivos, que relata, numa tensão entre o 
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autobiográfico e o ficcional, as experiências vividas durante o internamento do escritor no 

Hospício Nacional dos Alienados, no Rio de Janeiro.  

Assim, compreendemos que, quando Lima Barreto enuncia O cemitério dos vivos, na 

condição existente em que se encontra, assume uma posição no mundo, realiza um ato, um ato 

responsável, responsível (SOBRAL, 2008) e ético. Sua narrativa, ao dialogar tensamente com 

poetas neoparnasianos e neossimbolistas e com psiquiatras e médicos de então, evidencia 

traços do processo de constituição de um sujeito que, simultaneamente, se constrói/é 

construído, dialética e dialogicamente, escritor, louco e pessoa (cidadão/indivíduo). Se 

compreendemos, como Bakhtin (2010b), em Para uma filosofia do ato responsável, que o ato 

é sempre um ato situado na história, na sociedade e entre os outros, contrariamente ao que 

propugnava as teses de Immanuel Kant, e que todo ato é responsível (SOBRAL, 2008), ético, 

compreendemos também que Lima Barreto realiza esse ato no evento de sua vida.  

Dessa forma, pensamos o estudo do texto literário vinculado ao seu autor-pessoa e ao 

seu autor-criador, à singularidade da existência desses autores, à singularidade da situação em 

que ocorreu a enunciação de O cemitério dos vivos, ao tenso diálogo que estabelece com 

outros discursos, outras vozes sociais e com outros sujeitos situados também historicamente.  

Se consideramos a tese de que a linguagem é constitutivamente dialógica (BRAIT, 

2005), não podemos negar a natureza também dialógica da constituição do autor-criador em O 

cemitério dos vivos enquanto efeito de linguagem. O que nos possibilita formular a seguinte 

hipótese: o autor-criador, nessa obra de Lima Barreto, se constitui/é constituído a partir de 

movimentos dialógicos de um emaranhado heteroglóssico marcado, conforme Bakhtin (2011), 

por vozes ou línguas sociais que inscrevem e evidenciam posicionamentos verbo-axiológicos. 

Tendo isso em vista, nosso objetivo é apresentar algumas reflexões iniciais acerca dos 

movimentos dialógicos no processo de constituição do autor-criador nessa obra que constitui 

nosso corpus de pesquisa a partir da análise de dois fragmentos dela retirados. Para 

alcançarmos esse objetivo, fundamentamo-nos em Bakhtin (2010, 2011), especificamente nas 

suas reflexões sobre as relações entre o autor e a personagem na atividade estética, autor-

pessoa, autor-criador e em Voloshinov e Bakhtin (1926). Além disso, consideraremos a leitura 

empreendida por Faraco (2008) a respeito da presença das categorias de autor, personagem 

(herói), autor-pessoa, autor-criador e autoria no Círculo de Bakhtin. 

 Descrever os movimentos das relações dialógicas no processo de constituição do 

autor-criador em O cemitério dos vivos pressupõe que a atividade estética de Lima Barreto, 

autor-pessoa, está inteiramente vinculada à história, à sociedade, enfim, à vida. Como aqui 

compreendemos a atividade estética segundo os princípios linguísticos e estético-filosóficos 



propostos por Bakhtin e seu círculo, entendemos que arte e vida são indissociáveis, o que 

implica considerar o ato enunciativo como ato responsável/responsível, a língua(gem) como 

dialógica, o signo como ideológico, a vida, a existência, a história, o autor-criador nas suas 

relações com o outro, outros sujeitos, outros discursos, vozes sociais, textos. Consideramos 

esses elementos, fatores e categorias em suas relações com a alteridade, princípio constitutivo.  

 

Que enunciado é este: O cemitério dos vivos? 

 

O enunciado concreto (e não a abstração linguística) nasce, vive e morre no processo 

da interação social entre os participantes da enunciação. Sua forma e significado são 

determinados basicamente pela forma e caráter desta interação. (VOLOSHINOV; 

BAKHTIN, 1926) 

  

O cemitérios dos vivos é um romance inacabado de Lima Barreto, elaborado em 1920 

e em 1921, cujos originais se encontram na Seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional, no 

Rio de Janeiro. Em 1921, a Revista Souza Cruz, nº 49, publicou suas páginas iniciais com o 

título As origens (MASSI; MOURA, 2010, p. 142). 

 Desde sua primeira publicação em livro, feita pela editora Mérito, em 1953, aos 

cuidados de Francisco de Assis Barbosa, essa narrativa tem despertado o interesse de 

pesquisadores, editores, críticos e leitores em geral. De suas edições, temos notícia dessa 

primeira, de 1953 e de quatro outras edições. A segunda delas ocorreu em 1956, feita pela 

editora Brasiliense, com prefácio de Eugênio Gomes. Em 1993, veio a público uma 

organização feita por Maria Lúcia M. de Oliveira, Diva Maria D. Graciosa e Rosa M. de 

Carvalho Gens para a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, sob o título de Diário do 

hospício e O cemitério dos vivos. Uma quarta edição foi publicada em 2004, pela editora 

Planeta, com prefácio de Fábio Lucas, e organização e notas de Diogo de Hollanda. E uma 

quinta, e última edição, com organização e notas de Augusto Massi e Murilo Marcondes de 

Moura, publicada em 2010 pela editora Cosac Naify, também com o título de Diário do 

hospício e O cemitério dos vivos. 

 Como vemos, tratamos de um texto com uma história singular. Teve suas primeiras 

páginas publicadas numa revista em 1921, trecho cujos manuscritos se perderam; não foi 

publicado inteiramente com seu autor vivo; esse autor não cuidou sequer de uma primeira 

edição da obra, nem a concluiu; seus manuscritos são de difícil trato, dadas as condições em 

que foram escritos – quando Lima Barreto ainda estava internado no Hospício Nacional de 

Alienados. Além disso, passou por cinco edições, todas póstumas e com intervalos de tempo 



relativamente longos: de 1956 a 1993, são nada mais nada menos que 37 anos. Também a 

primeira demorou a ser publicada, 31 anos. O que é bastante significativo, se considerarmos 

que o trabalho de editar um texto também inclui processos de interpretação.  

Isso nos permite dizer que O cemitério dos vivos passou pelas mãos de leitores-

editores os mais diversos, que lhe tiraram elementos ou lhe acrescentaram, o que, do ponto de 

vista de uma abordagem bakhtiniana, faz toda a diferença no processo de construção de sua 

autoria. Não tanto pela quantidade de edições, mas, sobretudo, pelo fato de a obra não ter 

recebido acabamento de Lima Barreto para publicação. 

 Outro dado a ser considerado é o fato de O cemitério dos vivos vir, nas várias edições, 

antecedido de Diário do hospício, que, segundo a edição de 1993, seriam “anotações para O 

cemitério dos vivos”. Essa prática é tão recorrente nas edições que Alfredo Bosi (1996, p. 

322), em sua História concisa da literatura brasileira, chega a afirmar que  

 

A obra, coligida postumamente, apresenta-se dividida em duas partes: a primeira 

contém o diário do escritor relativo à sua estada no casarão da Praia Vermelha (do 

Natal de 1919 a 2 de fevereiro de 1920); a segunda, que é propriamente o romance, 

constitui-se do esboço de uma tragédia doméstica cujos fragmentos alternam com as 

memórias da vida no hospício.  

 

Afirmação que torna possível a compreensão de que Diário do hospício e O cemitério 

dos vivos fariam parte de uma mesma obra ou romance, como A terra, O homem e A luta 

compõem Os sertões, de Euclides da Cunha (1902).  

 Posicionamento do qual discordamos, pelo menos por ora, por entendermos que, 

embora Diário do hospício possua elementos ficcionais ou de ficcionalização, é em O 

cemitério dos vivos que, no seu processo de compenetração, o autor-contemplador retorna a si 

mesmo e a seu lugar fora das pessoas que sofrem com a internação no hospício, enforma o 

material da compenetração e dá-lhe acabamento. Além disso, é também em O cemitério dos 

vivos que vislumbramos “a relação arquitetonicamente estável e dinamicamente viva do autor 

com a personagem” (BAKHTIN, 2011, p. 3).  

Mas do que trata O cemitério dos vivos? O livro é formado por cinco capítulos, que, 

mesmo inacabado, por conta da morte de seu autor (lima-autor-pessoa) em novembro de 

1922, narra a história de Vicente Mascarenhas a partir do diálogo com o texto de Diário do 

hospício, insistentemente chamado de “primeira parte” nas edições. A singularidade a que nos 

referimos reside também no fato de O cemitério dos vivos (arte, literatura) ter sido escrito 

num diálogo estreito com Diário do hospício (vida). Na constituição de nosso corpus, 

estamos diante, portanto, do encontro entre a vida e a arte, como nos mostram Voloshinov e 



Bakhtin no texto fundante Discurso na vida e discurso na arte: sobre poética sociológica, de 

1926. 

Nesse romance inacabado de Lima Barreto, lemos a história de Vicente Mascarenhas, 

nossa personagem protagonista, que é, também, nosso narrador. Vicente Mascarenhas é um 

jovem rapaz de mais ou menos 17 anos de idade, canhestro e tímido, que, apesar de ter vivido 

fora do ambiente doméstico, em internatos, no meio de meninos e rapazes desenvoltos, nunca 

foi dado à sociabilidade feminina. Inábil para tratar com damas, ainda que tivesse uma irmã, 

nunca havia namorado. Como não sabia lidar com mulheres e moças, das situações com elas, 

saía aborrecido. Mascarenhas é também um leitor: lia José de Alencar, Macedo, Manuel de 

Almeida, Aluísio Azevedo, Machado de Assis, Gonçalves Dias, Fagundes Varela, Castro 

Alves, Gonzaga, Bilac, Júlio Verne, Miguel de Cervantes. Também tem o hábito de pensar 

depois que age, de julgar a si mesmo, é dado a autoavaliações morais. Autodenomina-se ainda 

como positivista (BARRETO, 2010). 

Ao chegar ao Rio de Janeiro, com mais ou menos 17 anos, vai morar, por indicação de 

um amigo, na pensão de dona Clementina Dias, viúva, mãe de três filhos, dois rapazes e uma 

moça. Esta, um pouco mais jovem que Mascarenhas. É com ela que ele se casará, a pedido da 

viúva, e terá um filho. 

 A narrativa começa com dona Efigênia no leito de morte pedindo a Vicente que 

desenvolva “aquela história da rapariga, num livro.”; um conto que ele começara a fazer antes 

de casar-se com ela. Já a partir do segundo capítulo, e nos seguintes, nossa personagem narra 

seu ingresso no hospício e as experiências vividas na sua passagem por ele: conversas com 

pacientes dos mais diversos tipos; consultas com médicos (psiquiatras, alienistas); sua relação 

com enfermeiros, guardas, funcionários em geral; suas impressões a respeito da arquitetura, 

da história do hospício, dos loucos, dos psiquiatras e da loucura. 

 Tendo feito uma breve apresentação da obra que constitui nosso corpus de pesquisa, 

passamos a refletir sobre autor e autoria no Círculo de Bakhtin. 

 

Sobre autor e autoria: primeiras notas 

 

“Ver e compreender o autor de uma obra significa ver e 

compreender outra consciência, a consciência do outro e 

seu mundo, isto é, outro sujeito.” (BAKHTIN, 2011, p. 

316) 

 



Partimos dessa epígrafe para esboçarmos brevemente que concepção de autor e autoria 

orienta as discussões que pretendemos desenvolver em seguida. Mas, também pensamos que 

essa epígrafe é reveladora de um procedimento de investigação nas ciências humanas em 

geral: pormo-nos na escuta, na escuta do outro, da palavra outra, dos discursos, das vozes, 

ancestrais ou contemporâneas, que falam em nós e nos outros. Vozes que estão dispersas na 

história, nas ruas, nos lares, nos hospícios.  

Inevitavelmente, essa fala de Bakhtin no remete a Problemas da poética de 

Dostoiévski, especificamente a seu segundo capítulo, A personagem e seu enfoque pelo autor 

na obra de Dostoiévski. Essa remissão, evidentemente, não é à toa, mas motivada pela 

abordagem feita, nesse capítulo, das relações entre a personagem e o autor no romance 

polifônico.  

Como se dão tais relações? No romance polifônico, o autor está na escuta, ele não 

conclui suas personagens, nem as objetifica; pelo contrário, nessa espécie de romance, a 

personagem não é tratada pelo autor como outra consciência, o autor conversa, dialoga com 

outra consciência, uma consciência plenivalente, sem objetificá- la.  

Segundo Bakhtin, em relação à personagem, Dostoiévski não pretendia responder à 

pergunta: quem é ela? Porque essa pergunta pressupõe uma personagem concluída, acabada. 

A Dostoiévski interessava a personagem tomando consciência de si e do mundo. A 

personagem é o modo como ela toma consciência de si mesma. Por isso, Bakhtin considera 

que Dostoiévski realizou uma espécie de revolução copernicana em pequenas proporções, 

convertendo em momento de autodefinição do herói o que era definição sólida e conclusiva 

do autor. (p. 55).  

O ensinamento que nos deixa Bakhtin (2010a) com seu estudo das relações entre autor 

e personagem na obra de Dostoiévski é ver e compreender o outro como uma consciência, 

uma autoconsciência, não como um objeto acabado, fechado. Operando um deslocamento, 

poderíamos dizer que ver e compreender o autor de uma obra exige do pesquisador uma nova 

posição radical, que não o objetifique, mas que, com ele converse, dialogue, já que, como 

outro, constitui uma outra consciência, uma outra consciência e seu mundo, ou seja, outro 

sujeito. 

Dito isso, passamos às considerações sobre autor-criador e autoria no Círculo de 

Bakhtin. Por questões de espaço, adotaremos o texto Autor e autoria, de Carlos Alberto 

Faraco, constante da coletânea Bakhtin: conceitos-chave, organizado pela professora Beth 

Brait. Além desse motivo, consideramos que Faraco (2008) faz uma discussão consistente em 



torno de autor e autoria levando em conta quase todas as obras do círculo de que temos 

conhecimento, o que, para nossos propósitos, consideramos suficiente.  

Da leitura desse capítulo (FARACO, 2008), podemos dizer que o autor-criador é uma 

função estético-formal engendradora da obra, cuja característica básica está em materializar 

uma certa relação axiológica com o herói e seu mundo; como efetiva posição axiológica, 

nunca é um todo uniforme e homogêneo, mas agrega múltiplas e heterogêneas coordenadas; 

inclui tanto o herói e seu mundo quanto a forma composicional e o material, isto é, o objeto 

estético materializa escolhas composicionais e de linguagem que resultam também de um 

posicionamento axiológico; é quem dá forma ao conteúdo, não apenas registra passivamente 

os eventos da vida, mas a partir de uma certa posição axiológica, recorta-os e reorganiza-os 

esteticamente, por isso é uma posição refratada e refratante, porque, respectivamente, se trata 

de uma posição axiológica conforme recortada pelo viés do autor-pessoa e, a partir dela, se 

recorta e reordena esteticamente os eventos da vida; é uma voz criativa que tem de ser sempre 

uma voz segunda, ou seja, o discurso do autor-criador não é a voz direta do escritor, mas um 

ato de apropriação refratada de uma voz social qualquer de modo a poder reordenar o todo 

estético; é a voz social que dá unidade ao todo artístico; é também uma posição que se reveste 

de materialidade verbal e passa a ser identificado com a voz social que sustenta a unidade do 

todo artístico; é uma posição axiológica, um princípio ativo de ver que guia a construção do 

objeto estético e direciona o olhar do leitor; cumpre sua tarefa formal ocupando uma certa 

posição verbo-axiológica a partir da qual reflete e refrata a heteroglossia, isto é, não a 

reproduz mecanicamente, mas apresenta, num todo estilístico, um modo de percebê-la, 

experimentá-la e valorá-la; não pode ser encontrado em nenhum dos níveis de linguagem do 

romance (por isso, não se confunde com narrador, personagem, enredo etc.), mas no centro 

organizador onde todos os elementos se interseccionam e se inter-relacionam. Assim, conclui 

Faraco (2008, p. 56): “[...] autorar é assumir uma posição axiológica, é deslocar-se para 

outra(s) voze(s) social(is) [...]”. 

Como dissemos mais acima, partimos da hipótese segundo a qual o autor-criador de O 

cemitério dos vivos se constitui nesse deslocar-se para outra(s) vozes(s) social(is) e, nesse 

deslocar-se, vai estabelecendo diálogos, polêmicos e não polêmicos, com outros discursos, 

outras vozes sociais; principalmente, o literário de sua época e os da psiquiatria (científico, 

médico). Em O cemitério dos vivos, movemo-nos no processo de constituição de um Lima-

autor-criador, que dialoga com vários discursos. Podemos perceber esse diálogo num 

fragmento como o que ora tomamos para análise. Nele, acompanhamos as primeiras notícias 

da vida escolar de Vicente Mascarenhas, que, desde cedo, questiona o discurso da ciência: 



 

Ainda mais: era 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, uma defesa de júri, encontrei este período:  

“O réu, meus senhores, é um irresponsável. O peso da tara paterna dominou todos os 

seus atos, durante toda a sua vida, dos quais o crime de que é acusado, não é mais do 

que o resultado fatal. Seu pai era um alcoólico, rixento, mais de uma vez foi 

processado por ferimentos graves e leves. O povo diz: tal pai, tal filho; a ciência 

moderna também.” 

Muito menino, sem instrução suficiente, entretanto, semelhante aranzel me pareceu 

abstruso e sobretudo baldo de lógica e em desacordo com os fatos. Conhecia filhos 

de alcoólicos, abstinentes; e abstinentes pais, com filhos alcoólicos. (BARRETO, 

2010, p. 151) 

 

Como compreendemos a linguagem constitutivamente dialógica, podemos perceber, 

nesse fragmento, uma clara contestação aos discursos das autoridades jurídicas e científicas da 

época. O que aparece principalmente no comentário que faz a respeito da citação. Ao citar o 

discurso do outro, não o apresenta em sua totalidade, dá-nos uma parte, um fragmento, que 

nos remete, alusivamente, a um todo, isto é, a um discurso, um estilo, uma forma, um 

conteúdo específicos e singulares, próprios do campo de atividades da ciência. Ao mesmo 

tempo, percebemos que os limites do discurso refutado sobressaem de maneira clara do 

discurso de Vicente Mascarenhas, é o que fica patente no uso das aspas e nos comentários que 

antecedem e seguem o período citado. Assim, o narrador toma a palavra do outro para refutá-

la, com ela estabelece uma polêmica aberta (BAKHTIN, 2010). Em seguida, ainda no 

comentário que segue o período (jurídico, científico), há uma espécie de desqualificação dessa 

outra voz social, que também a desautoriza, o que ocorre quando ele afirma que semelhante 

aranzel lhe pareceu abstruso e sobretudo baldo de lógica, o que é notado por alguém muito 

menino, sem instrução suficiente. Essa posição frente ao discurso da ciência, que chega a ser 

irônica, dialoga ainda com o discurso da sátira aos doutores brasileiros e às suas pretensões de 

onisciência, com o discurso da cultura do doutor e com o discurso positivista de então.  

Na página seguinte, 153, Vicente continua comentando a citação que ele destacou da 

defesa do júri. Seus comentários à citação, dessa forma, seguem a tendência já sugerida no 

fragmento anterior: 

 

Menino, pouco lido nessa coisa, como ainda hoje sou, a afirmação daquele 

advogado de júri me pareceu menos certa do que se ele dissesse que um desvario, 

um mau gênio, tinha feito o seu constituinte errar, pecar, roubar ou assassinar. É 

mais decente pôr a nossa ignorância no mistério, do que querer mascará-la em 

explicações que a nossa lógica comum, quotidiana, de dia a dia, repele 

imediatamente, e para as quais as justificações com argumentos de ordem especial 

não fazem mais do que embrulhá-las, obscurecê-las a mais não poder. (BARRETO, 

2010, p. 153) 

 



Embora siga a mesma linha já apontada, nesse fragmento ouvimos o ressoar de outras 

vozes, que são chamadas para compor o embate entre os discursos literário e científico. Desse 

modo, Vicente Mascarenhas acusa de indecente o procedimento de uma ciência que, para 

justificar os fenômenos sobre os quais se debruça, não tendo argumentos consistentemente 

firmados, recorre às mais esquisitas explicações, o que, poderíamos dizer, pode funcionar 

como uma espécie de negação de uma história e de uma tradição de seu campo de atividade e 

de seus gêneros discursivos. Explicações esquisitas ou misteriosas, místicas seriam, afinal, 

mais adequadas ao universo do mito ou da religião. Além disso, percebemos que lima-autor-

criador não parte de fora do discurso da ciência, mas integra-o, refratado, por intermédio de 

uma citação, ao seu discurso, embora lhe conserve as fronteiras, para, a partir desse discurso 

do outro, num movimento que percorre a trajetória de seu interior aos seus exteriores, 

apresentar-nos suas fragilidades, o que, em última instância, contribui para a desautorização 

desse outro constitutivo.  

Além disso, podemos dizer que, nesses fragmentos, assim como em todo o romance, 

opera ainda uma polêmica velada (BAKHTIN, 2010). Não é apenas com esses discursos que 

se estabelecem diálogos. Ao adotar essas escolhas verbo-axiológicas, num processo de 

refração discursiva do científico para o literário e do literário de prestígio para o literário sem 

prestígio, lima-autor-pessoa se posiciona no interior do campo literário de sua época, marcado 

pelos estilos parnasiano e simbolista, academicistas, conservadores e tradicionais, colocando-

se do lado contrário ao assumido pela literatura de prestígio do momento. É nesse posicionar-

se frente aos campos literário e científico e a seus discursos, na interação com suas 

personagens e com o autor-pessoa, que se vai constituindo o posicionamento verbo-axiológico 

que aqui chamamos de lima-autor-criador. Compreendemos, assim, que esse posicionamento 

é marcado por duas polêmicas, uma com o discurso literário de prestígio e outra com o 

discurso da ciência; polêmicas que, para acontecerem, movem outros discursos, inclusive os 

do cotidiano. 

Isso nos permite afirmar que em O cemitério dos vivos, o discurso literário não 

funciona somente como um porta-voz dos discursos da ciência de sua época, como acontece, 

por exemplo, em Inverno em flor, de Coelho Netto (1958). Antes, com eles, estabelece um 

diálogo que ultrapassa a dimensão da paráfrase, questionando-os, contestando-os, 

descaracterizando-os, desqualificando-os, enfim, desautorizando-os, não só mas também. 

 

 

 



Concluindo 

 

Compreendemos que, enquanto categoria engendradora da obra e como 

posicionamento verbo-axiológico, o autor-criador não se confunde com o narrador (nem de 1ª 

pessoa nem de 3ª pessoa) nem com o herói, embora por eles seja constituído e os constitua nas 

relações de alteridade. Dessa forma, em O cemitério dos vivos, lima-autor-criador se constitui 

na relação com Vicente Mascarenhas (narrador-personagem) e com sua esposa Efigênia, que 

seriam suas partes constitutivas.  

Da análise dos dois fragmentos que tomamos para reflexão neste artigo, percebemos 

que, no seu processo de autorar, lima-autor-criador estabelece diálogos com discursos do 

campo literário e com discursos do campo científico, por meio de polêmicas abertas e veladas. 
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