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Acervos e criação literária: 
O resto é silêncio, de Erico Verissimo1

Acervos literários e vestígios materiais da criação literária

Um rumo possível na atual discussão teórica das 
articulações entre texto e extratexto seria instituir a 
materialidade – do artefato socio-histórico, ou dos entes 
biológico-naturais – que constitui os suportes do sentido 
como tema privilegiado dos estudos literários. Tais suportes 
são aqueles que dão à literatura sua realidade e permanência, 
bem como sua historicidade, superando – é verdade que sob 
constante risco de deterioração, entropia e desaparecimento, 
como qualquer matéria – a passagem do tempo. 

A complexidade de elementos, funções e decisões partici-
pantes do processo criativo da obra literária nas configurações 
e refigurações intra e extratextuais que ela apresenta encontra, 
nos acervos documentais que preservam a memória literária,o 

1Artigo derivado de conferência proferida no evento comemorativo dos 100 
anos de Erico Verissimo, promovido pela FEEVALE, intitulada “O processo 
criativo em O resto é silêncio”, no dia 11 de maio de 2005. 
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seu fundamento objetivo. No acervo legado por um escritor, 
estão presentes indícios materiais de toda espécie de elementos 
que a criatividade literária mobiliza. 

Os vestígios de objetos, assim como a documentação 
sobre papel, metal, madeira, película ou celuloide, presentifi-
cam elementos da história privada, do cotidiano do escritor, da 
história pública e dos grandes eventos na produção de seus tex-
tos, assim como atestam mudanças de rumo em estilo estético, 
opções ideológicas ou partidárias, concepções de mundo por 
estes induzidas. 

Mais relevante que a introdução da realidade no processo 
de criação literária, pelas mediações da experiência existencial 
do autor, de sua memória, de seu desejo, que a psicanálise 
pode elucidar, o extratexto materializado na documentação 
não literária incluída nos acervos oferece o eixo temporal para 
situar os momentos e as características do processo criativo e da 
obra acabada e seu destino. Como o tempo não é homogêneo, 
a heterogeneidade de materiais se localiza em séries temporais 
que correm em vários sentidos (em paralelo, justapostas, 
imbricadas) e, dada sua materialidade, proporciona pontos de 
cristalização do tempo em que a criação pode ser considerada 
não só em sucessão, mas em projeções e retrovisões, o que 
elimina a categoria causa-efeito de sua consideração. 

Uma investigação dessa ordem, portanto, não pode ser 
discriminatória, essencialista, hierárquica ou periodológica. 
Radialmente, uma das ideias em gênese ou desenvolvimento é 
selecionada. Parte de determinado lugar, à luz dos interesses do 
investigador, e de seu tempo, de um texto-chave, e reconstitui os 
espaços de tempo e as construções teóricas que essa chave pode 
abrir. Processa-se num moto-contínuo de associações com as 
circunstâncias de produção-recepção, tanto psíquicas, quanto 
econômico-sociais, manifestas ou veladas, com a tradição literária e 
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os movimentos de ruptura, e com os intertextos com que dialoga. A 
inumerabilidade de conexões possíveis é controlada bipolarmente, 
pela intencionalidade do pesquisador, intersubjetivamente ligado à 
sua época, e pelos documentos-fonte relacionados à obra. 

A materialidade da criação literária em O resto é silêncio

O processo criativo em literatura tem uma tradição ligada 
ou à epifania do divino ou à simples mímese da realidade, desde 
os tempos de Platão.2 Entretanto, o elemento criativo não precisa 
ser tomado no sentido religioso ou no de mera manifestação da 
natureza, que traria em si a potência gerativa, presente nos seres 
humanos enquanto parte dela. Outro sentido do termo criação 
pode ser convocado para explicar a gênese da obra literária. 
A construção, ou fabricação de algo, de um objeto cultural 
qualquer que seja (o literário inclusive), não se faz a partir 
do nada. Os materiais, as técnicas e o projeto não podem ser 
desconsiderados, pois vinculam o sujeito criador a um passado 
concreto e a um futuro antevisto. 

Nesse rumo de pensamento, a obra literária é produto: um 
romancista como Erico Verissimo evidencia ter conhecimento 
dos gêneros e da tradição, bem como de técnicas narrativas, 
escreve a partir de alguma motivação, seja ela um impulso cego, 
inconsciente, ou um intento pensado, engajado, e pesquisa 
soluções para os problemas e impasses surgidos ao longo do 
processo produtivo, valendo-se da experiência própria ou 
alheia. Além disso, efetua seu trabalho em certas condições 
sociais e econômicas.

Dessa perspectiva, pode-se situar o escritor cruz-altense 
como membro de uma classe social de proprietários rurais em 

2Ver os diálogos Íon, Fedro e o livro X de A República in Plato.
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decadência, cuja família perde os bens e o leva a tornar-se um 
trabalhador assalariado. Mais tarde associa-se, pelas relações de 
trabalho, a um grupo com uma ideologia conservadora, como 
o dos escritores reunidos em torno da Livraria e depois Editora 
Globo. Durante a vida, sofre o jogo de forças políticas como as 
do Estado Novo, do período de Juscelino Kubitschek (JK) e da 
ditadura militar de 1964, que na área da cultura representam 
longos períodos de censura e repressão, com breves intervalos 
de liberdade de opinião e imprensa. Atua nas organizações 
acadêmicas, como as das universidades norte-americanas em 
que fez palestras e deu cursos nas décadas de 1940 e 1950, assim 
como na indústria e no mercado do livro, enquanto editor e 
conselheiro editorial da Editora Globo de 1930 a 1956. Tudo 
isso pesa na gênese de sua obra, prende-a a constrições materiais 
e ideológicas, mas não exclui o fator criatividade.

Reduzir o processo de construção da obra à ideia de pro-
dução material, como quer Pierre Macherey (1971), não sim-
plifica a questão da diferença entre o trabalho do artista e o do 
operário. Ambos são igualmente determinados por insumos, 
técnicas e tradições, assim como pelos meios de fabricação, cir-
culação e propaganda; são cooptados pelo mercado e sofrem a 
mais-valia e o fetichismo da mercadoria, mas é possível encon-
trar na atividade criativa do escritor, por exemplo, os elementos 
da liberdade da fantasia que o trabalho puramente fabril, a par-
tir de modelos preestabelecidos, não proporciona.

Nessa medida, pode-se pensar em criação literária como 
aquela atividade que, valendo-se de materiais simbólicos, preexis-
tentes, recombina-os de modo a obter um objeto verbal antes ine-
xistente, criando, no sentido do termo, laços e rupturas onde antes 
não os havia, de modo a reconfigurar o já existente, dar sequên-
cia a uma tradição, ou inová-la. Não se trata de defender a ideia de 
intencionalidade genial, pois, desde a refutação dos new critics da 
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falácia intencional, sabe-se que a obra não diz o que o autor quer: 
ela é, e é algo diverso para cada leitor. Todavia, na sua gênese, o não 
intencional é que se mostra criativo e é possível pensá-lo não de um 
ângulo idealista ou essencialista, mas a partir dos elementos mate-
riais que o escritor agencia.

Os rastros do processo criativo: 
o papel do inconsciente e da cultura 

Erico Verissimo manteve ao longo da vida uma 
autoconsciência de seu processo criativo que se traduz nas fontes 
preservadas em seu acervo. Não só em suas declarações, mas 
especialmente nos vestígios materiais de seu processo criativo, 
percebe-se que ele não só costumava avaliar suas obras ao acabá-
las e entregá-las ao público, como frequentemente refletia sobre 
o modo como eram gestadas e vinham à luz. Em anotações 
particulares, em entrevistas, em seus livros autobiográficos, e 
mesmo nas narrativas de viagens, volta e meia efetua depoimentos 
sobre o que se passa com ele ao escrever. Registra consultas a 
fontes bibliográficas ou a pessoas e cogita sobre o significado do 
ato da escrita tanto em termos de seus fins quanto de seu processo. 

A ideia de que a criação multiplica a existência necessaria-
mente limitada de cada um se amplia com a ideia de que criar 
requer um desdobramento do eu em eus possíveis, que vivem 
o que o criador não pode viver, senão na fantasia, confirmando 
que Erico tem uma visão basicamente psicanalítica da gênese da 
criatividade no inconsciente: 

Está claro que não temos dentro de nós dois eus, 
mas uma legião deles. E ninguém como o escritor 
de ficção – talvez apenas o ator – exerce com 
mais frequência esta faculdade de multiplicar-se
(ALEV 03e2016-1977).
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Desse modo, a multiplicação do eu corresponde a uma 
insuficiência encontrada seja no mundo, seja na obra a que dá 
origem. Todo o problema da motivação se resume nisso, que o 
criador produz sua obra para suprir uma carência, a qual pode ser 
pessoal ou social, atual ou histórica. Entretanto, Erico não acredita 
que seja possível estabelecer o valor de uma obra levando em conta 
só a insuficiência que ele preenche, pois essa é apenas o ponto de 
partida e não o de chegada. Pelo menos, é o que se supõe quando 
diz que “o menos que se pode esperar de um escritor é que ele 
não nos faça bocejar” (ALEV 03e2016-1977). A manutenção do 
interesse não se explica por uma necessidade semelhante que 
o leitor buscaria resolver no texto – significa pôr em ação meios 
criativos capazes de vincular essas carências imponderáveis àquelas 
que teriam originado o fazer do artista, mas ultrapassando tanto 
umas quanto outras.

É o que acontece com o processo criativo de O resto é silêncio. Em 
maio de 1941, Erico estava numa calçada da Praça da Alfândega, 
em Porto Alegre, com seu irmão Ênio, quando ambos viram a 
queda de um corpo de mulher de um edifício próximo. A morta 
era pessoa bastante conhecida na sociedade3 e o caso foi abafado, 
tanto que Erico afirma que nunca soube se fora crime ou suicídio. 
A cena, porém, o impressionou e lhe sugeriu a ideia para um novo 
romance. Imaginando o que teria causado aquela morte e as reações 
possíveis dos muitos que a testemunharam, acabou produzindo um 
sentido para aquele fato inexplicado através de uma história sobre 
a indiferença e o egoísmo, assim como sobre o papel indagador da 
literatura na busca da verdade.

Em resumo, o romance narra o que acontece com as 
testemunhas do suicídio/homicídio de uma jovem, Joana 
Karewska, situado na mesma praça da cidade de Porto Alegre. 
O percurso de cada uma, do choque inicial à indiferença 

3Segundo depoimento verbal da profa. Alice Campos Moreira à autora.
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progressiva, denuncia o individualismo característico dos 
habitantes das metrópoles, à exceção de uma delas. Sete 
personagens, com suas famílias, são contrapontisticamente 
acompanhadas pelo narrador onisciente: o desembargador 
Ximeno Lustosa, o Chicharro, linotipista aposentado, Angelírio, 
o Sete-Mêis, menino jornaleiro, Norival Petra, negociante falido, 
Aristides Barreiro, ex-deputado e grande empresário, Marina 
Rezende, mulher do maestro Bernardo Rezende, e Tônio 
Santiago, escritor, o único que foge à alienação dos demais. 
A substância do enredo incide sobre a inquirição de Santiago 
sobre a vítima, tentando compreender seu gesto e fazer-lhe 
justiça. Narrando as trajetórias de todas as testemunhas, o 
romance se encerra num concerto no Theatro São Pedro, a que 
todas comparecem, menos Angelírio, que morreu atropelado, 
e Chicharro, que prefere seu lugar solitário na praça.

Em carta ao ensaísta e romancista Vianna Moog, não 
datada, mas que deve ter sido enviada em 1942, Erico Veris-
simo se desculpa por não poder atender a uma proposta enca-
minhada pelo amigo afirmando que:

[...] não poderia pensar agora em escrever outra 
coisa que não fosse o romance em que estou mer-
gulhado com um entusiasmo só comparável ao com 
que me atirei aos Caminhos cruzados.

Tratava-se de O resto é silêncio, publicado em 1942, cuja 
gênese ele descreve assim:

Há coisa de um ano vi uma rapariga atirar-se da 
soteia do edifício do Imperial. Na hora fiquei aba-
fado como homem. Só agora é que reagi como escri-
tor e me veio da ideia de que esse suicídio podia ser 
um ponto de partida para um romance. 

Do mal-estar diante de um acontecimento histórico, loca-
lizado e vivido diretamente, eclode o impulso criativo. O pro-
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blema é que indagar as causas do evento desencadeador da ideia 
não esclarece como se processa a criação da obra que se segui-
ria. O hiato entre testemunhar a queda da moça e um ano depois 
pensar em torná-la o motivo inicial de um romance não ocorre 
no plano consciente. Quando o sentimento daquele episódio é 
elaborado pelo inconsciente, o escritor percebe em si o desejo 
de dar-lhe uma forma. Em torno desses dois componentes, a von-
tade criativa, que vem de um lugar ignoto, e sua realização por 
uma série de atos concretos, gira a questão de criatividade. 

Tudo isso sugere que o processo criativo se opera no plano 
de um fantasiar impelido por impulsos inconscientes. Erico parece 
acreditar que questões de método prejudicam essa afluência de 
fragmentos de desejos, experiências e lembranças de que a fantasia 
se nutre. Tanto que afirma não se situar em escolas de ficção 
preestabelecidas: 

Quando começo um livro não costumo pensar assim: 
“Vou escrever um romance neorrealista. Ou concreto. 
Ou surrealista”. Prefiro que os críticos depois me pre-
guem o inevitável rótulo, já que isso parece inelutável 
(Alvim, 194-?).

A recusa de rótulos pré-fixados e, por conseguinte, 
de cânones orientadores é, porém, uma atitude apenas de 
autoafirmação, pois o escritor possuía uma longa experiência 
de leitura, desde a juventude, com ênfase nos realistas como 
Machado de Assis e Eça de Queirós, além dos neorrealistas norte-
americanos, como comprovam exemplares de sua biblioteca e 
suas memórias. Evitar fórmulas aprendidas, entretanto, não anula 
a questão metodológica, que nele se traduz por determinada 
sequência no processo de produção do romance: o estímulo 
externo, oriundo da vida social, a imaginação, o plano, o esboço, 
as versões e o texto final. O primeiro passo dessa atividade viria de 
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fontes incontroláveis: “Acho que o ‘detonador’ do pensamento 
no mais das vezes está fora de nós” (Verissimo, 2005b, p. 267).

A distância entre estímulo, plano e escritura comprova, 
no seu entender, que no processo criativo existe um compo-
nente irracional, mediando a vida, enquanto matéria, e a escri-
tura, enquanto transposição do vivido para o plano ficcional. 
Como realista autodeclarado, Erico concebe a arte como repro-
dução do vivido. Todavia, na imitação da vida algo se trans-
forma, impelido pelo inconsciente, e o resultado já não é mais 
a História, mas a literatura. E o legado da tradição não pode ser 
ignorado. Declara ele:

Eu não FOTOGRAFO a vida. Acho que o incons-
ciente de um ficcionista é como um computador 
eletrônico que a vida “programou” de tal modo que 
ele manda ao consciente os elementos com que se 
“criam” as personagens. A cabeça de um romancista 
é como a oficina do Dr. Frankenstein. Não é possí-
vel criar do nada, nem se deve obliterar a memória 
(Neumann; Brancher, 1974, p. 10). 

Erico diz ainda:

Eu acho que só Deus criou do nada. Os outros o pla-
giaram. Nós fazemos um personagem com pedaços 
de outros personagens. Esse processo nem sempre, 
ou quase nunca, é consciente no verdadeiro roman-
cista. Esse computador, que é o inconsciente e que é 
alimentado por imagens, vozes, sons da vida, vai cata-
logando, vai misturando e lá pelas tantas, ele projeta 
no consciente uma figura, uma cara, um cacoete, 
um tom de voz, um fato, uma cena, e o autor fica 
convencido conscientemente que inventou um per-
sonagem que não existe (ALEV 03e0324-sd).

Essa engenhosa teoria do computador manifesta metafo-
ricamente o que Erico entende por criação ficcional: com base 
no repertório obscuro da memória, o inconsciente seleciona 
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itens, a partir de impulsos que o criador não conhece e recom-
bina-os, produzindo amálgamas que detêm um vínculo seguro 
com a experiência passada, mas já não são essa experiência. 
Nos esboços da parte inconclusa de suas memórias, informa 
que seus roteiros são semelhantes aos cinematográficos, pois 
precisa ter uma estrutura, que depois desobedece. Também 
revela que suas personagens o surpreendem (desprendendo-se 
da pauta, como atores renitentes) e que a sequência dos acon-
tecimentos é dada depois de ter escrito, num procedimento 
que também se assemelha à montagem de um filme (Grandi, 
1971; ALEV 04a0029-1970).

No caso de O resto é silêncio, o Acervo Literário de Erico 
Veríssimo guarda três roteiros (ALEV 04f0048-1942). O mais 
primitivo se divide em duas partes, traços do cotidiano e conselhos 
técnicos. Na primeira, Erico arrola temas como a falta de fé, a 
incoerência religiosa, a complicação da vida moderna, a pressa em 
gozar o minuto que passa, o diabolismo, a falta de escrúpulos, a 
crença na vida, as perplexidades das pessoas, o poder da vontade, 
as crianças e os adolescentes e a arte. Na segunda, define que a ação 
se passa num só dia, que no último capítulo todas as personagens se 
reúnem durante um concerto e que cada uma possui uma “princesa 
morta” em seu passado, reagindo diferentemente à música, a qual 
evoca pensamentos provocados pelas vivências das últimas horas. 
Recomenda a si mesmo não encher o livro com personagens 
demais, o que o leva a pensar numa família e mais um grupo de 
pessoas, mas para criá-las, precisa diferenciá-las das que já fez, e dá a 
si o conselho: “Anda pelas ruas. Olha, para, escreve, pensa de novo, 
mede os prós e os contras”.

O que ele roteiriza, pois, são os temas possíveis, que indicam 
a intenção de criticar a hipocrisia moral e valorizar o compromisso 
com a vida. Depois concebe o arranjo da composição, começando 
pelo tempo da narração e pelo desfecho, buscando concentração 
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num ponto focal conclusivo. É importante notar que os temas 
selecionados dependem de uma compreensão da vida auferida de 
leituras e observações pessoais, que ele enfatiza ao recomendar a si 
que olhe o que sucede nas ruas. Outro dado merecedor de atenção 
é que ele sente o peso de suas realizações anteriores, os romances 
do chamado ciclo de Porto Alegre, cujas personagens se repetem e 
as quais ele deseja evitar. 

No segundo roteiro, as subdivisões são da mesma ordem: 
incluir cenas, diálogos, histórias que “frisem a incoerência, a 
complicação e a falta de rumos da hora”, cenas de “vagabundagem 
esportiva, piscina, automóvel, café, praça, rua, movimento”. Quer 
jogar com processos de anticlímax, como a obsessão do maestro, ou 
com a gratuidade, a fatuidade, a incoerência. Busca uma história 
simples e essencial, pungente na sua humanidade, na sua falta de 
heroísmo e teatralidade e até um pouco grotesca. Aconselha-se a 
evitar clichês. Roteiriza algumas cenas da vida de Tônio Santiago, 
o almoço, suas reflexões sobre manter a família preservada da 
corrupção do mundo, a ideia de “fazer pontes entre as ilhas”, vendo 
a família não como arquipélago, mas como continente por estar 
fortemente ligada. Pensa nos problemas da sua própria mulher, 
que ouve acusações a seus livros até no confessionário.

Nesse segundo roteiro a técnica de composição se explicita. 
Erico quer demonstrar as questões temáticas através de cenas e 
diálogos. Desloca a ênfase das personagens para as situações, mas 
não prevê um fio condutor para ligar os segmentos. Vai trabalhar 
com o paralelismo e o contraponto, mas já se preocupa mais com 
estabelecer conflitos fortes, com fazer ondular o ritmo narrativo 
através de clímax e anticlímax. A inovação é que o contraponto em 
paralelos se dará a partir de uma figura central, que ligará a si todas 
as trajetórias isoladas.

O terceiro roteiro se intitula “Personagens – como são 
fisicamente, como são mentalmente, o que significam social-
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mente”. Neste, Erico estuda a personalidade de Tônio San-
tiago, bem como a dos membros da sua família: Lívia, sua 
mulher, Flora e Gil, seus filhos. A atenção se desloca para as 
personagens, com prioridade para o herói. Em mais umas cinco 
folhas, misturam-se desenhos de rostos, caligramas de nomes 
como Tônio, Ximeno, Olga/Joana Kareska/Karenka, Marina 
Rezende, Chicharro, Angelírio, com pequenas notas a mão 
sobre seus planos para eles e as suas respectivas execuções. 
Há um grande retrato de Norival Petra, a lápis, e um plano de 
ações, salientando: “Fatos, bem humanos, sabe”.

O que ele não enfatiza nos prototextos do romance é 
o retrato de Porto Alegre, que acaba sendo dos mais líricos, 
ao descrever os céus de outono na Semana Santa, e dos mais 
dramáticos, ao focalizar a queda de Joana a partir da Praça da 
Alfândega e de um edifício próximo ao Imperial. A função da 
praça, sede do tipógrafo aposentado, e das ruas do centro – por 
onde passa o bonde que transporta as personagens moradoras 
dos subúrbios e onde Sete-Mêis anuncia seus jornais –, assim 
como a rua Duque de Caxias, onde ele situa a alta burguesia e a 
Igreja, tornam-se polos de tensão, não pensados nos documen-
tos disponíveis do processo criativo do romance.

O imaginário edifício Magatério, por si só, marca a vida 
da cidade e das personagens com sua grandiosidade agressiva, 
evidenciando-se como imagem da supremacia arrogante dos 
burgueses em oposição à vidinha anônima da caixeira da loja Sloper, 
Joana. Os contrastes entre os altos e baixos de Porto Alegre ecoam 
a divisão de classes, sua incomunicabilidade e indiferença mútua, 
que encontram no escritor Tônio seu denominador comum: ele 
as inquire, mas não consegue equacioná-las. Daí a reunião final 
no Theatro São Pedro, que dá ao escritor fictício o estímulo para 
pensar as origens da imobilidade social de sua cidade na história 
de seu estado. 
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No prefácio de 1966 a O resto é silêncio, o autor avalia o 
romance e conta como foi sua composição. O assunto-chave é a 
relação entre o escritor e as personagens. Ele admite que Tônio 
Santiago seja um autorretrato, mas ficcionalizado, explorando 
possibilidades de sua própria vida e família que poderiam se 
realizar no futuro. O que não diz é que outras personagens 
tinham igualmente modelos reais na sociedade porto-alegrense, 
causa evidente da polêmica que o texto originou sobre o 
caso Fritzen (Costa, 2012). Procura deixar claro que não é a 
autobiografia ou a biografia que dão convicção às figuras de um 
romance, mas sua independência. Para a personagem se tornar 
autônoma, o escritor deve, segundo ele, “fazê-la falar, mover-se, 
lembrar-se, desejar e sentir”, inferindo-se que o autor não pode 
se deixar levar por simpatias ou antipatias, embora, depois de 
construídos, essas aflorem, como acontece com seu desgosto 
com Marcelo ou Aurélio.

Erico, nesse prefácio, pensa que seu romance tem 
defeitos, como falta de carga emocional e de espaço para o 
inquérito de Santiago sobre a morte de Joana. Atribui as faltas 
à técnica de contraponto que, no seu ponto de vista, determina 
superfícies muito amplas e pouca profundidade. Não considera 
um problema a mudança constante de foco que ele impõe, 
nem o relaciona à sua estratégia de caracterizar fortemente as 
personagens de início e depois manter os traços ao longo da 
ação, sem que essa os altere.

A criação desse romance significa um momento de revi-
são e transição na obra de Veríssimo, pois, já hábil no contra-
ponto, ele percebe que se arrisca à repetição e à estagnação. 
Por isso trabalha mais a figura de Tônio e toma a si mesmo 
como matéria para a ficção, para alcançar maior verossimi-
lhança, uma vez que ninguém melhor que o escritor que tes-
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temunhou aquela queda serviria de modelo para examinar as 
consequências morais dela decorrentes.

Por outro lado, para dar maior densidade à história, foca-
liza internamente cada personagem e reflete esses pontos de 
vista no foco interno de Santiago, o que, além de encadear mais 
fortemente as situações, vence a superficialidade que o contra-
ponto pode causar. O que ele não consegue é criar um conflito 
no plano das ações que as amarre com firmeza: é como se não 
pudesse alterar a descontinuidade da vida – e esta talvez seja a 
chave para a fatura de um romance sobre a cidade. A multipli-
cação de espaços e personagens, típica da vida citadina, esgarça 
esse desejo de unidade. Nesse sentido, embora Erico se negasse 
ao vanguardismo, dele se aproxima pelo arranjo ao acaso que 
pratica na história da morte de Joana Karewska.

O suporte linguístico e a criatividade

Os avanços dos estudos semiológicos mostraram que a 
linguagem humana tem um fundamento simultaneamente bio-
lógico, psicológico e social. Depende, numa instância, da exis-
tência de um aparelho fonador e de conexões cerebrais que 
habilitem a fala. Noutra, de um psiquismo capaz de sintetizar 
impressões sensíveis em representações e delas extrair concei-
tos. Esse psiquismo, entretanto, se compõe de uma esfera cons-
ciente, sede do pensamento, da imaginação, emoção e vontade, 
e de outra inconsciente, geradora de impulsos de vida e de 
morte, do desejo e de suas repressões, responsável pela ambiva-
lência ou ambiguidade da produção de sentidos. Outra instân-
cia necessária é a da convivência em sociedade, que, por acordo 
entre seus membros, confere significado mental, conceitual a 
um significante material, sonoro. 
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Daí a ideia de que o processo significativo é flutuante e que 
resulta do cruzamento de inúmeros fatores, tanto linguísticos 
como extralinguísticos. O texto, dessa forma, não abarca 
todo o sentido. É sempre lacunar, traço e não imanência. O 
sentido o ultrapassa, transborda na leitura, na criação de novos 
textos, envolve-se com as instituições sociais e econômicas que 
possibilitam a comunicação escrita, é afetado pelos eventos.

No caso de Erico, o processo de constituição de suas obras 
se dá antes na imaginação do que na linguagem. Para ele, um 
elemento narrativo vem à mente e suscita os demais, como na 
morte testemunhada na Praça da Alfândega. Entretanto, a lin-
guagem, o instrumento da sociabilidade, é assunto a ser cogi-
tado mais tarde: 

Procuro nunca pensar em palavras, isto é, jamais 
subordinar a história e as personagens à sintaxe ou ao 
estilo. Trato de conviver mentalmente com as criaturas 
da imaginação, como se fossem pessoas vivas. 

Só depois de imaginar as figuras é que ele as articula através de 
relações espaciais: 

Depois traço um plano, uma coisa assim como esses 
cenários de cinema. Preciso dum plano escrito 
quando mais não seja para ter alguma rota da qual 
me desviar. Porque o Acaso representa um papel 
muito importante na feitura dum romance. De vez 
em quando uma personagem põe-se a dizer e a fazer 
coisas com as quais o autor não contava. Isso é um 
sinal certo de que essa personagem existe. E néscio 
será o autor que não lhe der plena liberdade de 
palavra, pensamento e ação (Alvim, 194-?).

 Evidentemente Erico Verissimo, ao depor sobre suas 
criações, centra-se sobre o que se passa em sua interioridade, 
como se não estivesse preso a uma infraestrutura econômica, que 
abrange insumos – seus papéis, livros, as pessoas que observa –, 
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os meios de produção (instrumentos de escrita como sua máquina 
de escrever Triumph ou os lápis e canetas coloridas de que se vale, 
seu acesso à Editora Globo e suas oficinas gráficas) e a força de 
trabalho, a sua e a da família que o sustenta emocionalmente e o 
nutre, a dos operários e chefes da Globo, a dos livreiros que vendem 
seus textos, a dos jornalistas e críticos que o consagraram. Tudo 
isso inevitavelmente condiciona a criação literária, pois esta não 
produz a obra sem matérias-primas, sem técnicas e tecnologias, sem 
colaborações. O sujeito-autor não se constitui como tal sem estar 
mergulhado na linguagem, a sua matéria, que lhe permite dizer eu, 
expressar seus sentimentos, interesses e ideias e relacionar-se com 
a tradição, aprendendo com ela. Ela lhe possibilita o remeter-se ao 
passado, pela memória, o sondar o futuro, pela fantasia, e o ir até 
os outros sujeitos para neles defrontar-se consigo mesmo, definir 
sua identidade, exercer poderes. Todavia, o autor é um ser social, 
não apenas linguístico, e de suas relações familiares, de trabalho e 
de amizade – e também de classe – resultam os contatos concretos 
que a linguagem significa.

Quando apresenta seus roteiros, dá a entender que se 
comportam para o ato criativo como uma simulação do que 
poderia acontecer se certas condições e certos elementos fos-
sem combinados, mas inevitavelmente transformam-se em lin-
guagem. Já o esboço é um estágio mais adiantado da escritura, 
em que não mais se pode prescindir do discurso. Pode-se notar 
que o método de Verissimo finge desconsiderar a linguagem 
em favor da imaginação. Para ele, pensar por imagens implica 
maior liberdade de arranjo, uma vez que as conexões de cenas 
ou seres só podem ser feitas por cortes, supressões, acréscimos 
e justaposições. De fato, um baralho ilustrado permite inúme-
ras tentativas de combinação, sem que os espaços entre as car-
tas devam ser preenchidos, o que não ocorre com a linguagem 
verbal, em que a gramática preestabelece as possibilidades de 
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sintaxe e existem nexos frasais, se o que se visa é a produção de 
um texto e não de um conjunto de frases esquemáticas e soltas. 

Eis por que a fase da elaboração textual representada 
pelos esboços é a mais exigente para um escritor de tendên-
cia visual. O esboço é a etapa mais propriamente literária desse 
método. É quando o ser esquemático da criação, estabelecido 
no roteiro, se torna um corpo linguístico: descrições, narra-
ções, diálogos e comentários, no caso do romance. Nessa etapa 
não há como fugir da palavra, das restrições gramaticais, das 
opções estilísticas, do ajuste entre significantes e significados 
num plano acima das palavras, em que os sentidos podem se 
aclamar ou obscurecer conforme se armem a frase, o parágrafo, 
as metáforas e metonímias, o ritmo e a sonoridade fônica.

Os esboços de O resto é silêncio (ALEV 04d0088-1942) são 
muito escassos, provavelmente porque Erico não os conservou. 
Resumem-se a ensaios de diálogos entre Tônio e Flora, Tônio e 
Gil e entre Flora e Roberto. Trata-se dos diálogos nucleares do 
romance, que definem a essência das relações das personagens. 
Esse é o elemento novo da obra: a função do diálogo dentro da 
narrativa. Num depoimento, Erico confessa ter tentado várias 
vezes escrever “pecinhas de teatro”, porque tem “facilidade em 
fazer diálogos, gosto de fazer diálogos, de lidar com gente” (ca. 
1932; ALEV 03c0324-sd). Para ele, o diálogo é a forma mais 
fácil de mostrar o que cada personagem é na rede de relações 
estipulada pela história, sem a dificuldade que o serem analisados 
pelo narrador representaria. O diálogo dá voz direta, aumenta a 
autonomia, acentua a vividez das personagens.

Analisando-se os originais, de que restam poucas páginas 
igualmente, porque Erico as leiloou no Theatro São Pedro num 
evento em benefício dos ex-combatentes da Brigada Internacio-
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nal Espanhola4 – ele tomava uma parte, punha um despertador 
a funcionar e quando este tocava, quem oferecia o lance levava 
aquela porção pelo preço que fosse – notam-se poucas emendas. 
O livro publicado, porém, reflete e refrata esse processo criativo 
preocupado com questões existenciais e morais e com a manifes-
tação da vida interior das personagens através do diálogo. 

Se bem que no romance brotam todos os aspectos temáti-
cos arrolados nos roteiros, e as personagens, seus nomes e suas 
características, assim como os diálogos que as revelam, confir-
mam o planejado com pequenas discrepâncias, há uma dis-
persão nos focos de interesse ideológico. Erico parte para o 
romance com a intenção de denunciar a hipocrisia moral, com 
ênfase na de figuras pseudorreligiosas – o que ele realiza em 
especial através dos Barreiros –, e a necessidade de um clima de 
solidariedade e liberdade no seio das famílias, para que não se 
esboroem, o que ele figura na família de Santiago. 

No percurso da narrativa, porém, outros motivos não 
previstos surgem: o debate ideológico entre o comunista 
Roberto e o religioso Marcelo, que nunca se encontram, mas 
estão em posições opostas; a inquietação de Tônio quanto à 
história possível de Joana e a impossibilidade de fazer-lhe 
justiça; as meditações sobre o papel do escritor em tempos de 
guerra (a Segunda Grande Guerra está eclodindo); a denúncia 
da Igreja como sustentáculo de uma burguesia corrupta; e a 
simpatia em torno de Quim Barreiro, o caudilho decadente, 
cruel e desbocado, mas nunca hipócrita. São esses os motivos 
da polêmica que seguiu o livro, quando o padre Fritzen o 
denunciou na revista O Eco, do Colégio Anchieta, como veneno 
para a juventude, originando um processo judicial por calúnia 
e manifestações dos intelectuais de direita e esquerda a favor 

4Conforme informação de um dos participantes do ato, que compareceu à 
sede do ALEV para doar as páginas que adquirira então.
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de cada um dos lados (Costa, 2012). Há também o desfecho 
inesperado, pois o concerto que reuniria as personagens e que 
estimularia os sentimentos de cada um conforme sua reação à 
morte de Joana se torna menos que uma fórmula de fechamento 
do enredo do que abertura para outra história inteiramente 
diferente, de esperança naquela plateia tão diversa, que leva 
Tônio a imaginar suas origens e anuncia a obra seguinte do 
autor, O tempo e o vento (ALEV 04f0082-1975).

Levando em conta a história da criação de O resto é silêncio, 
pode-se afirmar que a linguagem como matéria não é critério 
suficiente para produzir a discursividade específica que origina 
a obra literária. Todos os elementos da realidade, transportados 
semanticamente, que a criação mobiliza não são, entretanto, 
duráveis. Sofrem da instabilidade das instituições, da vaidade 
das vontades, da fragilidade corporal, da obsolescência dos 
recursos técnicos e tecnológicos, da impermanência das 
alianças, enfim, da ação do tempo. O sentido que a criação 
literária busca atribuir à obra é por isso marcado pela 
temporalidade. Consegue situar-se na cadeia de significantes, 
graças à materialidade destes, mas como tal cadeia também 
é uma constante substituição, é deslizante, vai além dela, de 
modo que o criador não consegue contê-lo nos seus limites. 

Erico não cria seu romance sem um ambiente literário 
e sociopolítico que o influencia. Harold Bloom, ao pensar as 
transformações do sistema literário em termos de formas de 
apropriação ou desapropriação entre as obras, desautoriza 
a ideia de causação, para substituí-la pela de interpretação. 
Assim, um texto literário não possui um sentido imanente e sim 
o da relação que estabelece com outro texto. Sentido passa a 
ser entendido como interpretação, e inovação como desleitura 
(Bloom, 1995, p. 190). Erico se enquadra nessa luta por inserir-se 
e afastar-se do cânone, ao desler seus pares e antecessores, bem 
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como até a si mesmo (em O tempo e o vento) para encontrar um 
novo espaço de criação.5

Derrida, ao criticar a posição de Austin de que a litera-
tura lida com enunciados não sérios, vazios, sem efeito prag-
mático, argumenta que se pode repetir ou citar qualquer signo 
ou enunciado, o que altera e indetermina o contexto e limita 
os poderes da intenção, que “não mais poderá governar toda 
a cena e o sistema de enunciação” (Derrida, 1972b p. 192). 
Numa cadeia de traços de ausências, como a que se constitui na 
escrita através dos grafemas que substituem a fala, o que perma-
nece é o que pode ser associado à palavra escrita e já não está 
ali ou ainda não se manifestou, o que inclui o autor e o leitor. 

A materialidade da documentação literária e não literá-
ria de um acervo permite, pois, o entrecruzamento da histó-
ria, da sociedade, das subjetividades, do inconsciente pessoal 
e político, dos construtos do real tanto coletivos como indivi-
duais com os elementos, processos e convenções que resultam 
na obra literária, explicitando-os sincrônica e diacronicamente. 
Para estabelecer o percurso e a identidade da criação literá-
ria, os suportes materiais são a fonte mais produtiva de temas 
e ligações possíveis. Como o sentido tende sempre a fugir do 
signo, mesmo associações tidas por impertinentes nesse com-
plexo multifatorial são aceitáveis, já que a própria criação lite-
rária é uma construção histórico-social e, portanto, interessada, 
seja do escritor, seja do leitor, seja do seu pesquisador.

5Em entrevista ao Diário de Notícias, de Porto Alegre, em 23 de maio de 1965, 
Erico detalha as características do processo criativo do romance. 




