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A única crítica que me aborrece é a do silêncio.
Implico solenemente com a crítica.
“Amplius!”

Tudo vai do molho; tudo vai da aparência.
“A nota”

Nota sobre o texto

Sendo as fontes dos textos aqui publicados bastante precárias, foi necessário
fazer ajustes, correções e atualizações ortográficas. Parte dos contos provém de
edições antigas, que contêm muitos erros de grafia, de concordância, de
pontuação, e outra parte de manuscritos, muitas vezes ilegíveis e incompletos.
Aqui observou-se o bom-senso: correções foram feitas quando não havia dúvida
da intenção do autor nem risco de alterar o conteúdo, visando sempre a fluência
da leitura. Optou-se por manter certos termos de idiomas estrangeiros que hoje
têm seu correspondente em português da maneira como foram grafados pelo
autor — como chauffeur, restaurant, cocotte, football —, já que revelam o
momento em que foram importados por nossa cultura. No caso dos manuscritos,
transcritos por Lúcia Garcia, as correções foram menos rígidas; tratando-se estes
de primeiros esboços, não faria sentido se preocupar com seu acabamento.
Muitos dos trechos retirados desses manuscritos estavam incompletos ou
ilegíveis. Em alguns casos, quando a correção não era evidente, utilizamos o
[sic]. Os trechos ilegíveis foram marcados com o símbolo .
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Esta edição reúne o conjunto completo de contos produzidos por Lima
Barreto até hoje conhecidos que podem ser encontrados nos acervos públicos
nacionais. Fazem parte desta obra: os contos publicados pelo autor em vida; os
que ganharam espaço em edições póstumas, publicados sem o aval do escritor; e
os deixados sob a forma de manuscritos, completos ou não, guardados em tiras
de papel no acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, muitos deles
inéditos. Foram incluídas também notas explicativas sobre o estabelecimento do
texto, acerca de termos, expressões locais e personagens utilizados e introduzidos
por Lima Barreto. Sem ser exaustivas, elas pretendem atualizar a leitura e dar
aos contos outras compreensões, já que o autor fazia um uso alargado de
referências de seu tempo e de anotações de cunho pessoal.1
Na obra de Lima Barreto, as separações canônicas entre ficção e não
ficção, realidade e imaginação, são muitas vezes fugidias, e tal perfil fica ainda
mais claro no caso dos “contos” de Lima Barreto, que na obra do autor
misturam-se ao que hoje conhecemos como crônicas. Por outro lado, ainda em
vida, o autor foi criticado ou considerado pouco “criativo”, uma vez que
estabelecia constantes paralelos com o momento em que viveu ou com sua
biografia. O fato é que dentro da produção literária desse escritor, com
frequência apresentada pela crítica como “realista”, a biografia fermenta a
literatura e vice-versa.2 A experiência pessoal do artista não se separa da sua
produção literária. Nesse caso, a literatura ganha um caráter evidentemente
biográfico e, de modo declarado, o escritor não se desloca da ficção; na verdade,
a invade com todas as contradições próprias desse tipo de empreendimento
criativo. Ele punha na boca de seus personagens críticas ao funcionarismo, à
mania nacional de se fazer passar por doutor ou aos protecionismos de toda
ordem. Já na vida real, foi o emprego como amanuense na Secretaria da Guerra
que garantiu seu sustento, assim como o da família; tentou várias maneiras de
fazer parte dos círculos intelectuais e de suas instituições diletas — sempre sem
sucesso; e, quando pôde, lançou mão da sua rede de relações pessoais. Aí está,
pois, uma literatura de oposição ou por oposição que, ao produzir a ficção, cria,
ao mesmo tempo, o artista a partir da noção de não pertencimento e de exclusão.
O Rio de Janeiro de Lima Barreto também seria “outro”: em vez da corte,
tão descrita pelos colegas de geração, o escritor selecionaria o “subúrbio
carioca”. Se o autor se acostumara a transitar por toda a cidade, já sua geografia
simbólica elegeria um cenário ficcional particular. Por contraposição aos
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