
Hospício: um cemitério de vivos – Lima Barreto

• O escritor negro, o alcoolismo e a memória ressentida do racismo sofrido;
• Resquícios de um projetos político e econômico escravagista e relações entre o poder

policial e o poder manicomial;

“o pavilhão de observação é uma espécie de dependência do hospício a que
vão ter os doentes enviados pela polícia, isto é, os tidos e havidos por
miseráveis e indigentes, antes de serem definitivamente internados”.
(BARRETO, 2009[1956], p. 60).

Hospício: um deus vigilante e opressor – Maura Lopes Cançado;

• A escritora descendente de nobres, a depressão, a esquizofrenia, e a memória da violência
de gênero sofrida ao longo da infância e da adolescência;

• Relações entre o poder patriarcal e o poder manicomial;

“Sofri com brutalidade os reflexos do condicionamento imposto a
uma adolescente numa sociedade burguesa, principalmente mineira
– e principalmente quando esta adolescente julga perceber além das
verdades que lhe impõem e, tem, ela mesma, sua própria verdade...”
(CANÇADO, 1991 [1965], p. 26).

Hospício: Casa? Não. Hospício é hospício. É estar todo dia preso – Stela do

Patrocínio;
• A poeta negra, empregada doméstica, esquizofrênica, e as memórias das violências de

gênero e do racismo vivido;
• Heranças da escravidão e relações entre o poder policial, o poder patriarcal e o poder

manicomial;

Eu não sei o que fazer da minha vida
Por isso eu estou triste
E fico vendo tudo em cima da minha cabeça
Em cima do meu corpo
Toda hora me procurando me procurando
E eu já carregada de relação sexual
Já fodida
Botando o mundo inteiro para gozar e sem gozo nenhum
(PATROCÍNIO, 2001, p. 125)
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No livro Parafusos: mania, depressão, Michelangelo e eu (2012), a quadrinista Ellen Forney, ao tomar
conhecimento de que sofria de transtorno bipolar, recorre à experiência com a loucura em
diferentes artistas considerados geniais para refletir sobre o quanto a dor, os efeitos dos
medicamentos, a genialidade criativa, e as inquietudes diante do estado psicológico no qual se
encontravam perpassam suas produções. É dentro dessas ponderações que observa que, nos
últimos anos de vida, Vincent van Gogh (1853-1890) pintou mais de quarenta autorretratos, o que a
leva a se questionar se o artista, assim como ela, tentou “trazer para fora” as confusas
circunvoluções existentes dentro de sua cabeça em busca de calma, concentração e alívio. Partindo
dessas reflexões e questionamentos, este estudo tem como objetivo discutir a recorrência da
autoexpressão em escritores que vivenciaram a experiência da loucura, seja por meio de narrativas-
limites produzidas de modo contínuo dentro do hospício, seja por meio de narrativas memorialistas
que incorporam as lembranças da dor, da invisibilidade social, do trajeto à procura da ressignificação
de si e da compreensão da loucura. Para tanto, proponho, junto ao livro de Hellen Forney, a análise
das obras Hospício é Deus (1965), de Maura Lopes Cançado (1929-1993); Cemitério dos vivos (1956),
de Lima Barreto (1881-1922), e Reino dos Bichos e dos animais é o meu nome (2001), de Stela do
Patrocínio (1941-1997). Respaldo-me principalmente nas discussões da crítica literária Luciana
Hidalgo sobre Arte da Urgência.

Palavras-chave: Autoexpressão, Poética da urgência, Maura Cançado, Lima Barreto, Hellen Forney,
Stela do Patrocínio.

Objetivou-se, a partir dessa leitura, discutir sobre o que pode a literatura frente a situações de
isolamento e opressões sociais e institucionais que impõem o(a) escritor(a) ao risco: escrever ou
morrer. Sendo a morte entendida nesse contexto tanto em seu sentido literal quanto no sentido
figurado: esquecimento, solidão, loucura, silêncio.

Este estudo aborda a escrita da urgência peculiar a obras que se fazem em meio a situações de
isolamento manicomial. Para tanto, são analisadas três narrativas de cunho memorialístico e
autobiográfico que foram produzidas em algumas secções do antigo Centro Psiquiátrico Pedro II
(atual Instituto Municipal Nise da Silveira), no Rio de Janeiro, ao longo do século XX: Hospício é Deus
(1965), de Maura Lopes Cançado (1929-1993); Cemitério dos vivos (1956), de Lima Barreto (1881-
1922), e Reino dos Bichos e dos animais é o meu nome (2001), de Stela do Patrocínio (1941-1997).

Por ser uma pesquisa de natureza bibliográfica, a metodologia implicou leitura, fichamento e
discussão das três obras literárias analisadas e do material teórico e crítico utilizado. Junto a
discussão sobre Literatura da Urgência, aportada na pesquisa de Luciana Hidalgo, fez-se necessário
incluir reflexões acerca de memória e ressentimento, a escrita do vivido (escrevivência), recorrência
à autoexpressão, o hospício enquanto espaço de mortificação do eu, relações entre literatura e
loucura.

No que diz respeito a escolha do corpus, a pesquisa justifica-se por trazer para o diálogo escritas e
corpos “escrevividos” perpassados por diferentes marcas de opressão, sejam elas de raça, de
gênero e/ou de classe social. Além disso, busca-se fazer uso da mediação acadêmica para visibilizar
essas vozes esquecidas e/ou pouco abordadas pela crítica literária.

A loucura e o convívio com outras exclusões: Segundo Foucault (1995 [1961], as estruturas físicas
que foram usadas para a internação dos loucos, após a loucura ser considerada uma doença
mental, traz os silêncios e o afastamento impostos outrora aos leprosos, aos que foram acometidos
por doenças venéreas, aos que as famílias, a comunidade e a Igreja viam como desviantes morais.

Observou-se que tal qual o racismo que perpassa as obras de Lima Barreto e Stela do Patrocínio,
também, as opressões, violências de gênero e as estratégias do poder patriarcal são visibilizadas
nas obras de Maura Lopes Cançado e Stela do Patrocínio. Daí concluir que é preciso levar o conceito
de Hidalgo além das fronteiras expostas, ou, talvez, ainda dentro delas, mas inserindo aí a reflexão
de que a instituição manicomial não é o único espaço de opressão que deve ser considerado, mas
também toda uma estrutura social opressora que fez uso desses espaços para excluir/isolar
aqueles(as) que destoavam da norma estabelecida.

Não teria a lembrança de angústias vividas antes da
internação hospitalar atravessado a necessidade que
levou Van Gogh a pintar quarenta autorretratos? Não
estaria a memória da loucura e das circunstâncias de
isolamento, abandono e solidão, próprios do hospício,
também retratados naqueles rostos de si e/ou do que
se tornou? Estaria ele, assim como diz o poema de
Cecília Meireles (1901-1964), procurando naqueles
retratos “em que espelho ficou perdida a sua face”?

Hospício (instituição total) – mortificação do eu:
lugares fechados que atuam como espaços de
mortificação do eu, isto é, como disciplinadores de
sujeitos a partir de estratégias de apagamento de
individualidades destoantes. Erving Goffman (2001).

Escrita da Urgência: “a literatura da urgência refere-se
unicamente ao estado que impele o sujeito ao risco, à
fronteira limítrofe com a morte, seja por meio da
loucura, de uma doença terminal, de uma situação de
cárcere ou de outras experiências radicais". Luciana
Hidalgo (2008).

BARRETO, Lima, 2009 [1956]. O cemitério dos vivos. Virtual books, Disponível em<
http://bit.ly/2fwOF7A >. Acesso em outubro de 2016.

CANÇADO, Maura Lopes, 1991 [1965]. Hospício é Deus: diário I. São Paulo: Círculo do livro, 189 p.

EVARISTO, Conceição, 2005. Da grafia-desenho de minha mãe um dos lugares de nascimento de
minha escrita. Rio de Janeiro, agosto de 2005. Disponível em <
file:///C:/Users/ROSE/Downloads/DA%20GRAFIA.pdf > Acesso em outubro de 2016.

FORNEY, Ellen, 2014 [2012]. Parafusos: mania, depressão, Michelangelo e eu – memórias em
quadrinhos de Ellen Forney. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Editora WMF Martins
Fontes, 248 p.

FOUCAULT, Michel, 1995 [1961]. A história da loucura na Idade Clássica. Rio de Janeiro. Perspectiva.

GOFFMAN, Erving, 2001. Manicômios, Prisões e Conventos. Tradução de Dante Moreira. Leite. 7ª
edição. São Paulo: Editora Perspectiva.

HIDALGO, Luciana, 2008. Quando a loucura encontra a literatura: depoimento. [6 de novembro,
2008]. Rio de Janeiro. Boletim da FAPERJ. Entrevista concedida a Débora Motta. Disponível em<
http://www.faperj.br/?id=1345.2.2> acesso em agosto de 2015.

PATROCÍNIO, Stela do, 2001. Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. Organização e
apresentação de Viviane Mosé. Rio de Janeiro: Azougue editorial. 160 p.

Ellen Forney (2014 [2012]) 

http://bit.ly/2fwOF7A
file:///C:/Users/ROSE/Downloads/DA GRAFIA.pdf

