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RESUMO 
 
 
Este trabalho orienta-se por uma leitura do romance autobiográfico Infância, de Graciliano 
Ramos. O ponto fulcral assenta-se na análise da relação afetivo-conflituosa estabelecida entre 
o eu autoral que narra a história e o ele, de quem fala o autor. No deslocamento ao passado, o 
romancista procura compreender o outro e a si mesmo numa postura Humana face à tensão 
que se estabelece entre indivíduo e sociedade e a angústia do homem moderno em eterna 
busca por equilíbrio.  
 
 
Palavras-chave: Ficção. Graciliano Ramos. Literatura Brasileira. Memória. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This work is oriented by a reading of the autobiographical novel Childhood by Graciliano 
Ramos. The central point is based on the analysis of the affective conflictual relationship 
established between the authorial self who narrates the story and the he, of whom the author 
speaks. In the displacement toward the past, the novelist seeks to comprehend the other and 
himself in a Human posture before the tension that arises between the individual and society 
and the anguish of modern man in the eternal quest for balance. 

 
 

Key-words: Fiction. Graciliano Ramos. Brazilian Literature. Memory.  
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Introdução 

 

A questão do tempo e da memória tem sido objeto de estudo desde a antiguidade. 

Mas nota-se, na modernidade, uma manifestação superior a outras épocas de artistas que 

descobrem na memória a essência de sua criação. Muitos autores, de maneira distinta, 

referem-se à modernidade como uma época cuja noção de tempo é marcada pela 

intensificação do presente, o qual, cindido no fluxo mais profundo da temporalidade, modifica 

tensões e ritmos temporais diversos. A busca pelo passado parece estar estritamente ligada à 

inquietude humana em relação à inviabilidade de se recuperar os fatos pretéritos, à 

transitoriedade temporal e à efemeridade da vida humana. Vista sob o estatuto da arte, essa 

recorrência à memória mantém ainda relação com a cisão estabelecida entre o artista moderno 

e sua época, em virtude de seu desencontro com os mecanismos utilitaristas que regem a 

sociedade industrial e a não ressonância de sua arte nessa sociedade regida pelas “leis” de 

mercado. Não obstante, o artista moderno sente-se desafiado a buscar uma nova expressão 

artística para representar os novos tempos e reconstruir aquele tempo anterior à fissura 

operada entre ele e o mundo.  

A recriação artística de um tempo perdido somente é possível pela memória que, 

investida de uma atitude ambígua e de um discurso ambivalente, afastou-se da ideia de 

depoimento e de confissão. O discurso sobre “si” passa a se constituir como um ser na 

linguagem, uma persona de representação, que registra e reflete sobre as inquietações do 

homem inserido na vida cotidiana moderna. Mas a busca pelo passado não foi prerrogativa 

dos românticos apenas. Foi e é um recurso bastante utilizado desde as vanguardas 

modernistas.  

No que se refere ao livro Infância (1945), de Graciliano Ramos, é quase um 

consenso nos estudos literários considerá-lo um registro de memórias. Ou seja, a obra é 

comumente enquadrada no que hoje se denomina de gênero memorialístico. Infância seria, 

assim, o primeiro livro da série memorialística do autor. Nele, é notória a emersão do eu do 

presente, o adulto, voltando seu olhar ao passado, para dar vida a um menino perdido na 

nebulosa do tempo. Embora se trate realmente de um relato de memórias, as memórias de 

certa fase da infância de Graciliano Ramos, a criança que perambula pelas páginas do 

romance não pode ser ingenuamente reconhecida como o retrato infantil do autor.  

Aliás, cumpre dizer que, mesmo no corte biográfico da obra de Graciliano Ramos – 

Infância e Memórias do Cárcere –, a mesma postura de investigação dos recônditos da alma 

humana, notável desde os primeiros romances, Caetés e São Bernardo, não é abandonada. 
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Mais do que rememorar, nesse texto memorialístico, o escritor se lança ao projeto de escrever 

– no sentido artístico, literário do termo, isto é recriar – o percurso de sua infância.  

Desse bloco de reflexões, nossa leitura de Infância tem como foco as relações 

afetivo-conflituosas estabelecidas entre o eu autoral que narra a história e o ele, de quem fala 

o autor. A discussão da memória em Graciliano Ramos não pode se resumir apenas à sua obra 

memorialística. Há que se enveredar pela sua ficção, se se quiser iluminar certos modos de o 

autor modulá-la. Com efeito, o romance ficcional São Bernardo também anuncia o conflito do 

homem com o mundo. Pela via da memória, o personagem central procura refazer seu 

percurso existencial, movido pela necessidade de realizar uma espécie de balanço ou 

inventário da vida.  Por isto, este trabalho, ao propor-se a explorar o livro Infância, seu 

principal objeto de estudo, toma o romance São Bernardo, para estabelecer um marco de 

comparação e complemento para as considerações propostas. Além de utilizar a metodologia 

analítico-comparativa, fizemos um estudo da bibliografia sobre a obra do romancista e de 

certos campos do conhecimento, como a teoria literária com Antônio Candido e outros 

críticos da literatura; a psicologia social com Maurice Hawbachs e Ecléa Bosi; a psicologia, 

com Freud; a filosofia, com Walter Benjamin e Henri Bergson. 

A investigação da memória, embora em nuances diferentes, é bastante recorrente na 

obra graciliana: não se restringe aos romances autobiográficos, mas abarca algumas de suas 

obras ficcionais. Nessas ficções, a memória de algum personagem é o grande elemento de que 

lança mão o escritor para trazer à tona os conflitos que marcam o relacionamento retesado do 

homem com o mundo. Em suas memórias, o fulcro dessa tensão também parece ser, em parte, 

certo sentimento de “aceitação belicosa” do distanciamento estabelecido entre o eu e o mundo 

e, também em parte, por conta de uma subjetividade crítica que, fazendo sobressair a veia 

literária do autor, recusa a ideia de uma escrita de si como o produto de uma revelação da 

personalidade ou da necessidade incontrolável de confessar-se.  

Grande parte dos estudos sobre Infância gravita em torno, sobretudo, da visão que o 

menino sofrido tem sobre os acontecimentos que vivencia ou que testemunha. A hipótese 

interpretativa do nosso trabalho vai em direção oposta: considerar apenas esse ponto de vista 

significa privar-se de ver o movimento que se opera no interior da narrativa, no interstício da 

memória, entre a visão infantilizada do menino, que não alcança a imagem por assim dizer 

“real” dos acontecimentos, e a do romancista, homem adulto e maduro, preso no agora da 

escrita, distante dos fatos acontecidos e disposto a compreendê-los. Essa disposição ao Outro 

por parte do romancista é uma postura Humana: “Se a igualdade entre os homens – que busco 

e desejo – for o desrespeito ao ser humano, fugirei dela”. Somente a partir do entendimento 



11 

desse movimento é que se pode pensar numa interpretação desse texto memorialístico, e 

mesmo do conjunto de sua obra, para além de uma visão pessimista do escritor, como 

defendem muitos críticos. Parece-nos que o traço de angústia peculiarizado pelas relações 

conflituosas do homem com o próximo e com a natureza, tão presente no conjunto da obra 

graciliana, emerge – quase “naturalmente” – da tensão que se estabelece entre o indivíduo e o 

meio social, pois os desequilíbrios que afligem suas personagens, como de resto também os 

que afligem o homem moderno, estão atados profundamente à questão “da sobrevivência do 

Homem em Sociedade e ao seu desejo de suplantar o Próximo, em qualquer que seja o setor” 

(COELHO, 1978, p. 61).   

Ora, uma postura desse tipo tende a encerrar o indivíduo num isolamento crescente e 

corrosivo, pois esse conflito com o grupo e com os outros está introjetado e arraigado no 

“herói” com tal profundidade, que o faz rejeitar não só o mundo ou o próximo, mas também a 

si mesmo. 

Para alcançar tal proposta, partimos do seguinte movimento: consideramos que o 

processo da memória busca anular os efeitos corrosivos do tempo.  Não sendo possível captar 

a imagem real do que se esvaiu no tempo, quem se propõe a contar ou escrever sobre o 

passado recria, às vezes imperceptivelmente, acontecimentos e imagens com a imaginação, 

dando a elas novas feições de maneira a ressignificá-las. Afinal, aquele que rememora já não é 

aquele que é rememorado, mesmo que se tratem da mesma pessoa civil: o tempo e a 

experiência alteram o indivíduo, uma vez que modificam sua percepção da realidade e seus 

juízos de valor.  

Esse movimento direciona o discurso empreendido neste trabalho e aparece 

desenvolvido ao longo dos capítulos. O primeiro deles propõe-se a analisar o processo da 

memória em Infância. A memória, como faculdade construída socialmente, implica na 

impossibilidade da sobrevivência pura e simples do passado; por isso, a apreensão das 

imagens que compõem o quadro da infância acontece de maneira consciente por parte do 

romancista, razão pela qual discutimos a questão do tempo com a finalidade de compreender 

como Graciliano Ramos assume a tensão que funda o ato de rememorar.  

Para direcionarmos a leitura do livro com foco nas reflexões do narrador, foi preciso 

analisar o desdobramento do estatuto do narrador, no plano da discursividade, no interior da 

narrativa. O elemento motivador para todo o raciocínio desenvolvido no capítulo perpassa 

pela relação entre memória, esquecimento e ficção. As lembranças evocadas no momento da 

escrita das memórias do romancista proporcionam, por um lado, um reencontro entre o eu e o 

mundo de sua infância, por volta do final do século XIX e início do século XX e desencadeia, 
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por outro lado, a crescente consciência do distanciamento estabelecido entre o romancista e 

esse mundo.  

A memória se apresenta como um jogo contínuo e dialético entre o que passou e o 

que está acontecendo na atualidade. Ou seja, o ato de rememorar pressupõe muito mais do que 

reviver fatos e experiências pretéritas, numa espécie de nostalgia onírica; significa 

reconstrução: ato ligado ao momento presente. Como faculdade construída socialmente, 

implica na impossibilidade da sobrevivência pura e simples do passado. E quando a memória 

reconstrói o passado, esta o faz a partir de imagens e concepções atuais.  Mas, no caso 

específico de Graciliano Ramos, encontramos ainda um agravante: a impossibilidade de 

separar o Graciliano sujeito rememorante do Graciliano escritor hábil em sondar as 

profundezas da alma humana, engenhoso em construir e apresentar personagens imersas em 

um intrincado universo existencial, sedimentado e denunciado pelo conflito e pela solidão 

interior. Dessa maneira, para Graciliano Ramos, memória é trabalho. Mas no processo de 

escrita, a memória também direciona a leitura do rememorante. Ele é personagem e narrador, 

e como autor de suas memórias, o romancista está simultaneamente lendo-as, interpretando-as 

e registrando-as com a pena do ficcionista.  

Da leitura e interpretação do romancista emerge o segundo capítulo deste trabalho.  

Na escrita de uma obra na qual os fragmentos da infância se desdobram, extraem-se os cernes 

da vivência traumática da infância que se estende à coletividade. Graciliano Ramos bem sabe 

disso e, justamente por ter se apropriado do conhecimento do Outro, numa postura humana, 

busca compreendê-lo. Em nossa análise, partimos do desmembramento do narrador, dando 

especial atenção para as reflexões do narrador adulto. O objetivo é compreender como o 

romancista empreende o movimento desencadeado pelo processo mnemônico de elaboração 

do passado; de modo mais específico, como ele passa do ressentimento à compreensão. Entre 

o Graciliano autor e o menino Graciliano, dois seres irremediavelmente separados por um 

abismo existencial e temporal transposto tão-somente pelo manejo da palavra, está a palavra-

memória, que promove o retorno simbólico do escritor ao pátio de sua infância – embora 

saiba que não pode mais afirmar que ela ainda lhe pertence. O que quer com esse retorno? 

Talvez a resposta mais razoável seja aquela que pode ser dada a personagens seus, que 

também precisaram fazer esse retorno, como é o caso de Paulo Honório, de São Bernardo: 

refazer o passado para buscar compreender a si mesmo e ao Outro.  

No terceiro capítulo, partimos da visão pessimista de mundo, comumente atribuída 

ao romancista, para compreender, a partir do trabalho estético do escritor, sua postura humana 

em face dos problemas que afligem o homem moderno. Os temas da angústia e o sentimento 
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de humanidade são discutidos a partir do levantamento da crítica sobre a pessoa do autor. 

Primeiramente, relacionamos a sua escrita de memórias ao romance moderno e discutimos a 

complexidade do homem desse tempo, como o romancista traz esse elemento para seus textos 

memorialísticos, a investigação ontológica e o questionamento histórico do escritor Graciliano 

Ramos. Em seguida, passamos a uma análise comparativa entre São Bernardo, Vidas secas e 

Infância, buscando compreender como o romancista representa a natureza humana de seus 

personagens. No terceiro tópico, Graciliano Ramos e o sentido do humano, intentamos 

observar os diversos matizes do caráter humano do romancista, relacionando-o a algumas 

questões discutidas anteriormente, como o reconhecimento do outro e sua própria 

humanização.  
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CAPÍTULO 1 

 

O homem e o mundo 

 

“Naquele tempo a escuridão se ia dissipando, 
vagarosa. Acordei, reuni pedaços de pessoas e de 
coisas, pedaços de mim mesmo que boiavam no 
passado confuso, articulei tudo, criei meu pequeno 
mundo incongruente.”  
                                 Graciliano Ramos, Infância 

 

1.1 Compor um mundo, romancear a vida 

 

Em Infância, o passado emerge entre nuvens e ruínas. O narrador hesita, esquece e 

lembra. Romancista e menino aproximam-se e afastam-se.  Vida e obra, memória e leitura, 

imagem e escrita entrelaçam-se.  No livro, encontram-se conjugados em harmonia a concisão 

linguística, marca inconfundível de Graciliano Ramos, e certo lirismo, incomum em seus 

textos.   

Lançado em 1945, quando o escritor já havia publicado obras importantes para a 

literatura brasileira como São Bernardo (1934), Angústia (1936) e Vidas secas (1938), 

Infância apresenta, na forma de relatos fragmentários, os primeiros anos de vida do menino 

Graciliano no seio de uma família patriarcal do interior do Nordeste do Brasil, entre o final do 

século XIX e início do século XX. Durante a narrativa, nota-se a aprendizagem e o 

amadurecimento da criança, sempre relacionados à dor e ao sofrimento, num ambiente 

desprovido de atenção e carinho.  

A narrativa inicia-se com o menino aproximadamente com dois ou três anos de 

idade, numa fazenda no interior de Pernambuco. A família passa por problemas de ordem 

financeira e muda-se para Buíque, onde o pai abre um estabelecimento comercial. O infante 

vive algumas experiências difíceis como momentos de cegueira, dificuldade de aprendizagem 

das primeiras letras, a perturbada relação com o pai autoritário e o convívio com pessoas que, 

de alguma maneira, exerceram alguma influência em sua formação. Após algum tempo em 

Buíque, a família muda-se novamente e vive alguns meses em um engenho, tempo suficiente 

para o restabelecimento financeiro do pai do menino, para depois fixar residência em Viçosa, 

Alagoas, lugar onde o menino passa por experiências frustrantes em pequenas escolas sem 

infra-estrutura e professores despreparados para lidar com crianças, além do contato com um 

material didático pouco motivante à aprendizagem. Também são temas de capítulos o 
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primeiro contato do narrador com a morte e com a religião, sua entrada para um colégio maior 

e o despertar para a literatura com a abertura das portas da biblioteca de Jerônimo Barreto. Já 

absorvido pelo mundo da literatura, o garoto afasta-se da infância. Com o apoio de Mário 

Venâncio, nasce o escritor. O livro termina com a sua entrada na adolescência, evidente no 

relato do primeiro amor, e sua relação cada vez mais estreita com a literatura.   

Trabalho de memória tecido no presente, Infância encontra em São Bernardo (1934) 

pontos ressonantes, posto que ambos seguem em direção ao passado. A leitura dos textos aqui 

proposta busca, quando necessário, um percurso de semelhanças e colisões em relação aos 

significados que se entrelaçam entre a memória e o discurso ficcional. O enredo de São 

Bernardo, diferentemente do de Infância, é apresentado de forma regular. Paulo Honório 

narra parte da adolescência pobre, o esforço para melhorar de vida, muitas vezes por meio de 

ações ilícitas, e o empenho para apropriar-se da São Bernardo. A fazenda tem sua fase áurea e 

o fazendeiro passa a gozar do prestígio social desejado.  Nesse tempo, o narrador resolve 

constituir família com o objetivo de ter um herdeiro para a São Bernardo e casa-se 

rapidamente com Madalena, com quem divide uma relação tumultuada.   

Em tom de frustração, Paulo Honório descreve o cotidiano cinza de sua vida após a 

morte de Madalena. Paralelo à perda da esposa, o fazendeiro enfrenta problemas políticos e 

econômicos que culminam na saída dos moradores da São Bernardo, desmotivando-o a 

recuperar a estabilidade da fazenda. Passa a escrever um livro de memórias com o intuito de 

fazer um inventário de sua ascensão e início de sua derrocada e, assim, atar as duas pontas da 

vida. Se em Infância, o autor se posiciona criticamente em relação às pessoas e seus 

comportamentos, em São Bernardo, o passado é encenado a partir do ponto de vista do 

narrador onisciente que, habilmente construído pelo romancista, retoma fatos antigos dando-

lhes o verniz que melhor lhe convém.  

Infância não comporta fronteiras fixas. O ficcional e o referencial se mesclam na 

composição da narrativa, pois Graciliano Ramos, sujeito empírico, reinventa o passado e 

procura dar-lhe sentido por meio da memória. Dela resulta o livro, na maioria das vezes 

estudado a partir das semelhanças com seu percurso biográfico. Essa abordagem relaciona-se 

aos limites muito tênues entre os gêneros confessionais, ancorada na suposta semelhança de 

identidade entre o autor, o narrador e o personagem.  

Philippe Lejeune, em Le pacte autobiographique (1976), definiu a autobiografia a 

partir de seus elementos intrínsecos como a narração em primeira pessoa e a coincidência 

entre o nome próprio do autor-narrador e personagem, destacando o modo de escritura e de 

leitura. Segundo Lejeune, há, na autobiografia, um pacto entre autor e leitor processado no 
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uso de termos como “Memórias” e ”Recordações” no título. Infância tem, em várias de suas 

edições, o subtítulo “Memórias” inserido na capa e contracapa. O narrador, em muitos 

momentos, usa a primeira pessoa para relatar fatos de sua infância e puberdade. Trata-se, 

portanto, de uma narrativa de certo período da vida do autor, o que contempla algumas das 

características apontadas por Lejeune para que um texto pertença ao gênero autobiográfico. 

Mas um texto autobiográfico vindo de um romancista perspicaz como Graciliano Ramos, que 

não se deixa seduzir pelas ilusões e nem se prender aos limites dessa forma narrativa, não 

pode ser ingenuinamente lido com tal, mesmo porque ele mesmo advertira  quando 

questionado se sua obra de ficção era autobiográfica: “Nunca pude sair de mim mesmo” 

(SENNA, 1978, p. 55).  

Wander Melo Miranda, ao tratar do discurso autobiográfico em Memórias do 

cárcere, observa a dificuldade em distinguir a autobiografia do romance.  O autor de Corpos 

escritos (2009) argumenta que o grau de “fingimento” de alguns textos é variável e isto 

diferencia entre uma composição autenticamente autobiográfica e uma composição 

romanceada difícil: o autor pode usar a primeira pessoa e “fingir” a autenticidade do relato de 

uma experiência pessoal e, a depender da perspicácia do escritor no ato de “fingir”, o leitor 

encontrará dificuldade em desfazer a ambiguidade implícita na história concreta do eu real – o 

que o remeteria imediatamente ao autor – e a invenção ficcional autorizada por meio da 

recriação metafórica (MIRANDA, 2009, p. 33).  

O subtítulo “Memórias”, impresso na contracapa de Infância, direciona a análise para 

a distinção entre memorialismo e autobiografia. A esse propósito, é ilustrativo retomar ainda a 

análise de Miranda, para quem o tema abordado pelo texto memorialístico difere do tema do 

texto autobiográfico por não se tratar somente da história de uma personalidade. Nas 

memórias haveria uma contaminação entre a narrativa da vida do autor e os acontecimentos 

testemunhados que passam a ser privilegiados. Embora seja difícil tal distinção, a 

autobiografia seria uma autorrepresentação na qual o centro do texto é o indivíduo e as 

memórias seriam uma cosmo-representação. De maneira mais simples, podemos dizer que, 

como não há possibilidade de a narrativa focalizar somente no eu narrador, este, ao 

desencadear o processo mnemônico, não olha somente para si e para os outros eus com quem 

ele estabeleceu relações recíprocas. Seu olhar penetra em determinado contexto histórico-

geográfico, detendo nesse ponto maior ou menor grau de atenção (MIRANDA, 2009, p. 36). 

Diante da complexidade da discussão envolvendo os gêneros confessionais, o leitor 

moderno, ao deparar-se com a ambiguidade implícita de um texto em primeira pessoa, é 

convidado a construir o sentido do texto, podendo ler esses textos tanto como autobiografias, 
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remetendo à autenticidade de uma experiência pessoal, e também como ficções, desvelando as 

máscaras de um indivíduo – o autor.  Para Miranda há, nesse sentido, “uma visão e uma 

escrita duplas, inscritas num espaço onde há duas categorias – autobiografia e romance – não 

sendo redutíveis a nenhuma das duas isoladamente, num jogo em que ficção e não ficção se 

interpenetram”. Portanto, não há no conjunto de uma mesma obra, limites nitidamente 

demarcados (MIRANDA, 2009, p. 37).  

É importante para a compreensão do projeto literário de qualquer escritor assumir 

seu caráter ficcional, ainda que respeitando as espeficidades do texto memorialístico. 

Infância, como romance autobiográfico, alcança o caráter do universal e abarca, além da 

relação entre vida e obra, uma ampliação do “campo de investigação” e estabelece relações 

entre sujeito e discurso, realidade e representação literária, como sinaliza Miranda ao tratar 

sobre Memórias do cárcere no conjunto da obra graciliana.   

O romance autobiográfico como texto ficcional ressignifica a experiência passada, 

quando seleciona e organiza os fatos vividos em conformidade com os princípios que incidem 

na construção do enredo, a saber: narração do desenrolar de ações no tempo e no espaço por 

meio da movimentação de personagens, transmitido ao leitor segundo o ponto de vista do 

narrador. Está implícita nessa leitura a vinculação entre memória, escrita e ficção em virtude 

do papel desempenhado pela memória como mediadora da relação entre lembrança, 

esquecimento e imaginação, sob o fundamento lembrar/esquecer e, assim, criar imagens.  O 

esboço do passado, mimetizado pela interrupção da lembrança, fragmenta a narrativa por 

recompor o fluir temporal dando a este nova dimensão, desencadeando a perda de forças da 

cronologia e da causalidade.  Dessa circunstância, a escrita do passado não figura somente 

como lembrança dos fatos vividos. Ela aflora também como um posicionamento crítico do 

rememorante sobre a experiência, pois, como a ação mnemônica, toma como referência o 

presente e atribui à escrita o caráter de releitura sobre o vivido. Logo, ao escrever sobre o 

passado, o memorialista se lê. Em Infância essa leitura perfaz os tempos mais remotos da vida 

do escritor; enquanto em São Bernardo a leitura do narrador Paulo Honório se fixa num 

passado mais recente.  

No romance autobiográfico Infância essa leitura não pode ser vista como uma 

simples releitura da meninice. Quem está lendo suas memórias não é simplesmente qualquer 

memorialista, mas Graciliano Ramos, romancista consagrado e acostumado a vestir a pele de 

seus personagens: “Todos os meus tipos foram construídos por observações apanhadas aqui e 

ali, (...). É possível que eles não sejam senão pedaços de mim mesmo e que o vagabundo, o 

coronel assassino, o funcionário e a cadela não existam.” (LT, 1962, p. 199). Esta, e outras 
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declarações do escritor, nos fazem pensar nesse texto como um romance autobiográfico no 

qual Graciliano Ramos interpreta e registra suas memórias com a pena do escritor de ficção.  

Mario Vargas Llosa, em La verdad de las mentiras (2002), destaca que os romances 

não fazem outra coisa senão mentir. Ao mentir, eles expressam uma curiosa verdade que se 

manifesta disfarçada do que não é. Segundo Llosa, isto acontece porque o homem está sempre 

insatisfeito com suas experiências vividas e deseja viver outras vidas (2002, p.7).  A escrita da 

memória parece partilhar de mecanismo semelhante.  Em Infância, Graciliano Ramos compõe 

um mundo, romanceando a vida. 

 

1.2 Arquitetura do tempo: o presente  

 

“O tempo próprio da lembrança é o presente.” 
                             Beatriz Sarlo, Tempo passado 

 

Memória e imagem guardam entre si uma relação bastante estreita. Entre elas há uma 

troca de energia, talvez afetiva, de proporção quase insondável. Uma imagem, mesmo atual, 

traz consigo a irreprimível capacidade de redesenhar o passado ou a percepção que dele se 

tem. Por outro lado, uma imagem antiga, contemplada materialmente ou filtrada pela 

memória, também carrega a autoridade sempre exercitada de retraçar com novas linhas o 

presente. Assim, pode-se dizer que passado e presente, por mais volátil que este seja, estão 

sempre em movimento. Um não orbita em torno do outro. Antes, são atraídos e giram em 

torno de imagens percebidas em sua concretude de matéria ou através da nebulosa da 

memória. Essa relação dinâmica foi apresentada pelo filósofo francês Didi-Huberman na 

seguinte síntese: 

 

Diante de uma imagem – por mais antiga que seja –, o presente jamais cessa 
de se reconfigurar [...]. Diante de uma imagem – por mais recente, por mais 
contemporânea que seja –, o passado, ao mesmo tempo, jamais cessa de se 
reconfigurar, porque essa imagem só se torna pensável em uma construção 
da memória. (Didi- Huberman, 2000. p. 10) 

 

Ao perscrutar a memória guardada de sua infância, Graciliano Ramos manipula, 

provavelmente de maneira consciente, seu presente e um outro tempo que não mais lhe 

pertence. Ao analisar, ou simplesmente contemplar para os espectadores mais atentos, a obra 

de arte, percebe-se o poder da imagem de provocar múltiplos entrelaçamentos, reveladores de 

camadas sucessivas de diversos passados. Compreendida no sentido amplo de obra de arte, 
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essa noção de imagem é uma marca do trabalho de Charles Baudelaire. Em seu ensaio Um 

comedor de ópio, o poeta francês dá pistas da importância da memória, e nos convida a 

refletir sobre a literatura que trabalha com as reminiscências, mas advertindo-nos que a 

origem da tensão dialética, embora não utilize este termo, reside no fato de se trabalhar 

simultaneamente com o lembrar e o esquecer. 

 

O que é o cérebro humano senão um palimpsesto imenso e natural? Meu 
cérebro é um palimpsesto e o seu também, leitor. Inúmeras camadas de 
ideias, de imagens, de sentimentos caem sucessivamente sobre seu cérebro, 
tão docemente como a luz. Pareceu que cada uma sepultava a anterior. Mas 
nenhuma, na realidade, pereceu. (BAUDELAIRE, 2011) (Tradução minha)1  

 

Essa noção de tempo está presente na escrita de Infância. Visto sob o estatuto da 

memória, o gesto criador do artista permite que a obra de arte possa ser compreendida como 

um objeto policrônico. A arte, vista na perspectiva da memória, concebe o tempo como objeto 

policrônico: o tempo torna-se um componente de fundo, pois várias coisas podem acontecer 

simultaneamente. No momento da rememoração, o artista não somente tenta compreender o 

seu passado e o seu presente como também a si mesmo a partir de sua reflexão.  

O artista que se propõe a escrever suas memórias depara-se com o momento em que 

o passado revela-se insuficiente à sua própria compreensão. Decorre desse fato que o único 

caminho a seguir é assumir a tensão que funda o objeto, a ação mnemônica, recorrendo à 

descontinuidade temporal e admitindo a complexidade implícita na constituição da obra. O 

tempo presente da e na obra passa a ser investigado em suas correlações e diálogos com o 

presente da escrita: a memória os recombina e os redimensiona por meio da linguagem. 

Nessa sua empresa de assumir a tensão em que funda o ato de rememorar, o tempo 

com que o artista lida já não é o mesmo tempo da vida cotidiana, passível de ser medido pelo 

relógio. Tempo e espaço ganham nova configuração. Não são ocorrências materializadas 

numa linha imóvel como em partes justapostas e diferentes: um ponto, em seguida outro 

ponto, e assim sucessivamente. Esse ponto de vista da ciência, e do senso comum, escamoteia 

a duração, ignorando as lacunas e o que se passa “entre” os momentos sucessivos do tempo, 

perceptível apenas na dimensão interior, afetiva do indivíduo.  

Ainda na Antiguidade, Santo Agostinho, em suas Confissões, ao refletir sobre essas 

questões, já compreendia que tempo e memória são elementos que se manifestam apenas para 

                                                 
1 Qu’est-ce que le cerveau humain, sinon un palimpseste immense et naturel? Mon cerveau est un palimpseste et 
le vôtre aussi, lecteur. Des couches innombrables d’idées, d’images, d’ sentiments sont tombées successivement 
sur votre cerveau, aussi doucement que la lumière. Il a semblé que chacune ensevelissait la précédente. Mais 
aucune en réalité n’a Peri”. Un mangeur d’opium. In: Baudelaire, Charles. Les paradis artificiels.  
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o homem e no homem. O tempo está implícito em sua subjetividade e somente existe em 

virtude de sua percepção em relação a ele, isto é, a partir da consciência que se tem do tempo. 

Por isso, falar de memória implica em falar do tempo, e vice-versa.   

Márcio Roberto Soares Dias (2009) destaca nas reflexões do filósofo o caráter 

instintivo do conhecimento humano do tempo, de mostrar-se nos limites da noção de tempo 

apreendida pelo homem, além do fato de a memória não se condensar em nosso espírito 

(pensamento). Ela aparece como uma imagem que se revela pela linguagem, mediante os 

sentidos: Memória = Vestigium.  

Para Santo Agostinho, a memória alcançaria todas as capacidades cognitivas 

humanas, convertendo-se numa espécie de “receptáculo”, onde se depositam todas as 

experiências do indivíduo. Devido à sua profunda relação com o tempo, cujos atributos mais 

marcantes são a transitoriedade e a mutabilidade, o homem experimenta o senso de 

continuidade no qual o tempo se estende para o passado ou para o futuro, num movimento 

que tem origem no presente: “talvez fosse mais certo dizer-se: há três tempos: o presente do 

passado, o presente do presente e o presente do futuro, porque essas três espécies de tempos 

existem em nosso espírito” (AGOSTINHO, 2006, p. 273).  

Essa concepção de tempo agostiniana se mostra tão inovadora que, segundo Jeanne 

Marie Gagnebin, inaugura, no Ocidente, um novo campo de reflexão relacionado à nossa 

condição particular de seres, “que não só nascem, e morrem ‘no’ tempo, mas, sobretudo, que 

sabem, que têm consciência dessa sua condição temporal e mortal. (...) que podem falar e 

pensar no tempo” (GAGNEBIN, 1997, p. 70).  

Trilhando o caminho de Paul Ricouer, Gagnebin observa que a ligação entre tempo e 

linguagem, expressa por Santo Agostinho em suas Confissões, afeta decisivamente não 

somente a compreensão de tempo, como também a de memória.  Ao refletir sobre o tempo, 

somos induzidos a refletir sobre a “linguagem que o diz e que ‘nele’ se diz” (GAGNEBIN, 

1997, p. 75). Parece haver nas ponderações do filósofo um deslocamento progressivo que o 

conduz a pensar sobre as condições transcendentais de nossa apropriação do tempo. Suas 

reflexões sobre as diversas atividades humanas e as marcas – vestigia –, ou “imagens” que as 

coisas e os acontecimentos imprimem na alma, o levam a refletir sobre o modo como ocorre a 

assimilação do tempo por meio da “atividade intelectual e linguística – a expressão 2”.  Suas 

implicações filosóficas o levam a concluir que o tempo é percebido pelo homem tomando 

                                                 
2 Expressão usada por Márcio Roberto Soares Dias (2009, p. 63).  
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como referência “o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o presente 

das coisas futuras” (SANTO AGOSTINHO, 2006, p. 273).  

A memória, conforme defende Santo Agostinho, pode se manifestar apenas por 

imagens de objetos e de eventos do mundo, imagens do ser rememorante e, por fim, imagens 

de Deus. No capítulo X de suas Confissões, o filósofo de Hipona explicita melhor os dois 

primeiros tipos de imagens anunciadas.  

Na interação entre o homem e os objetos e eventos que o circundam, estes são 

apreendidos pelos órgãos do sentido que gravam em sua mente um rastro (vestigium). Quando 

trazidos à lembrança, esses rastros revelam-se na forma de imagens que, por conseguinte, são 

enunciadas mediante palavras.  

 

Certo é que se narram fatos pretéritos, a memória relata não os próprios 
acontecimentos que já decorreram, mas sim as palavras concebidas pelas 
imagens daqueles fatos, os quais, ao terem passados pelos sentidos, 
gravaram na alma uma espécie de vestígio.  (SANTO AGOSTINHO, 2006, 
p. 271) 

 

A esse respeito, Dias explica que essa forma de conceber o vestigium impulsiona o 

deslocamento da análise do tempo “em direção ao interior da alma, em virtude de agora estar 

em pauta o trabalho específico da psique responsável pela percepção de imagens e rastros 

sempre a partir de referenciais temporais vários” (DIAS, 2009, p. 63). Outro ponto a ser 

ponderado a partir dessa ideia é a “dessubstancialização” das coisas e dos eventos, além do 

próprio tempo, como indicam o pesquisador e também Gagnebin, tendo em vista que a noção 

de rastro reporta ao “estatuto ontológico paradoxal de um ser que não é mais” (GAGNEBIN, 

1997, p. 75). 

Na concepção de tempo agostiniana, o homem está voltado para a compreensão de si 

mesmo, do próprio eu. Ao sistematizar a concepção do mundo, do homem e de Deus e 

organizar a doutrina da iluminação divina, Santo Agostinho compreende o conhecimento 

como reminiscência e o inteligível na alma como uma recriação divina vinculada ao presente, 

isto porque a sabedoria precisa ser iluminada pela luz divina. A memória é então um palácio 

onde estão os tesouros de inúmeras imagens herdadas das percepções de toda espécie e tudo o 

que pensamos, ora aumentados ora diminuídos, ou variando de qualquer modo os objetos que 

os sentidos atingiram. Portanto, é na memória que está tudo que o esquecimento ainda não 

absorveu ou enterrou.   

Embora não seja um romance autobiográfico, a leitura de São Bernardo mostra-se 

pertinente a este trabalho porque ali se pode perceber como Graciliano Ramos parece ter 
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consciência de que somente é possível encenar fatos pretéritos sobre nossa vida a partir da 

perspectiva do presente. Paulo Honório, personagem principal e narrador do aludido romance, 

figura como uma espécie de personagem-autor da narrativa. Investido em relatar em 

linguagem escrita suas memórias e pôr seu nome na capa – ainda que inicialmente imaginasse 

“construí-lo pela divisão do trabalho” – constata que ninguém poderia escrever suas memórias 

por ele, pois seria um estilo falso, mentiroso, privando-se da cooperação dos amigos, e ao 

ouvir “o pio da coruja” inicia a composição de suas memórias, valendo de seus “próprios 

recursos” e sem indagar se isto lhe traria “qualquer vantagem, direta ou indireta” (SB, p.11). 

Essa estranha e pungente necessidade de revisitar os acontecimentos da sua vida, marcados 

preponderantemente pelo conflito, é uma tentativa de compreender, por meio das palavras, o 

seu passado relativamente recente, a sua relação com Madalena, suas atitudes diante da vida e 

seu modo de ver o mundo.  

Em Infância, consciente da complexidade temporal implícita na construção do relato 

a que se propõe, Graciliano Ramos subverte a ideia de sucessão pela ideia de simultaneidade, 

dando forma a um sujeito, e, consequentemente, ao objeto a partir da ação.  A consciência da 

falta de certeza dos fatos ocorridos em sua infância abre espaço para a consciência do 

presente, a única com que o romancista pode efetivamente contar.  

Henri Bergson em Matéria e memória, ao desenvolver uma análise de cunho 

filosófico da memória, elabora o conceito de duração (durée), segundo o qual, a 

indivisibilidade do tempo seria o resultado do seu movimento contínuo como eixo 

estruturante da dimensão temporal. Para Bergson, a memória resulta do processo em que 

passado e presente coexistem e se manifestam mediante a persistência da duração interior. 

Essa duração se inscreve nas margens fluidas entre o passado imediato, evocado por meio das 

lembranças, com o futuro imediato, implícito na ação que se desdobra, existindo uma duração 

no presente, marcada pelo instante da percepção e impregnada de recordações desse passado 

imediato que se prolonga na indeterminação do futuro imediato (BERGSON, 1999, p. 160). O 

tempo a ser considerado na perspectiva da memória, diferentemente do tempo das ciências, é 

móvel e está intrinsecamente relacionado à consciência: os fatos pretéritos somente são 

considerados pretéritos para a consciência que dela dependem sua interpretação e recordação; 

assim, a consciência passa a ser memória e também (re) união entre passado e futuro, razão da 

indivisibilidade temporal.  Com efeito, a memória vista sob o ângulo do puro resgate do 

passado é pura fantasia, se considerarmos que é na linguagem que se constituem os 

acontecimentos vividos e imaginados:   
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Os sentidos esmoeceram, o corpo se imobiliza e curva, toda a vida se fixa 
em alguns pontos – no olho que brilha e se apaga, na mão que solta o cigarro 
e continua a tarefa, nos beiços que murmuram palavras imperceptíveis e 
descontentes. Sentimos desânimo ou irritação, mas isto apenas se revela pela 
tremura dos dedos, pelas rugas que se cavam. (I, p. 23)  

 

No fragmento extraído do romance indica uma infância que a imaginação do 

romancista elabora, dando-lhe contornos do seu arcabouço cultural do presente. Se há apenas 

“ligeiros traços” para lembrar, como explicar cenas compostas de minúcias, de pequenos 

detalhes que lhe garantem afeição realista como esta?  Note-se que estamos no campo da 

construção, onde brota o texto memorialístico, já que este se constitui a partir de uma lacuna 

que o compõe: é principalmente do esquecimento que a memória se constrói. Não por um 

acaso o narrador nos avisa dos deslocamentos e das falhas da memória.  Não seria possível 

pintar um “olho que brilha e se apaga” a partir de “ligeiros traços” nem delinear “rugas que se 

cavam” pela via da memória e aprisioná-las na página em branco como um rosto inteiro, nem 

compor um texto a partir do que não existe, mas que teima, em sua materialidade, em 

declarar-se presente.  

O processo de escrita memorialista se realiza por meio de um meticuloso trabalho de 

detalhamento e de constantes deslocamentos, sendo, portanto, produto da falta e do 

deslocamento. Tal composição desenvolve um discurso prolixo e circundante, mas sempre 

outro, excessivo e lacunar, perfazendo mimeticamente a estrutura do texto memorialístico. 

Para abordar o que circunda a memória é preciso compreender que ela se faz de saltos, mas 

sempre presa num fio no qual a realidade é tornada coisa de linguagem. A abordagem da 

realidade sempre é feita pela via da representação; por isso, Graciliano Ramos – preso ao 

presente – se desloca em direção ao passado e escava sua memória repleta de fissuras, saltos, 

e cria resoluções fictícias para fundar seu pequeno e incongruente mundo.  

Otávio Paz, em seu ensaio “A imagem”, apresenta alguns níveis de sentido atribuídos 

à imagem pelo poeta. O primeiro deles refere-se a uma verdade de ordem psicológica e 

exprime a autenticidade, uma vez que o vate vê ou ouve as imagens poéticas e, portanto, elas 

são a “expressão genuína da sua visão e experiência do mundo”. As imagens poéticas formam 

também uma espécie de “realidade objetiva, válida por si mesma”. Além disso, elas “nos 

dizem algo sobre o mundo e sobre nós mesmos e esse algo, embora pareça absurdo, nos 

revela o que realmente somos” (PAZ, 1986, p. 107). Graciliano Ramos sabe que suas 

lembranças passaram pelo crivo da experiência e pelas transformações sofridas pelo homem, 

assomadas à experiência adquirida em sua infância. O menino Graciliano de Infância não é o 

mesmo menino Graciliano que viveu naquele mundo, mas tanto um quanto o outro possuem 
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“realidade e consistência, embora vivam em esferas distintas”, e ambos fazem parte “de 

ordens de realidades paralelas e autônomas”, pois o romancista pode fazer mais que dizer a 

verdade; enquanto artista ele pode criar realidades próprias de uma verdade, isto é, a “de sua 

própria existência”. Entretanto, conforme alerta Otávio Paz, a verdade estética da imagem tem 

validade somente no âmbito da ficção.  

A imagem constrói uma realidade específica em que não há nenhuma associação 

com o objeto da realidade circundante. A dualidade sujeito e objeto é extremamente matizada, 

a imagem abala a atividade linguística, renova-se a todo instante, pondo a linguagem em 

estado de emergência, sai da linha ordinária da linguagem pragmática (BACHELARD, 1984, 

p. 190). O que a imagem faz é reconciliar significados contrários, ela dá unidade à pluralidade 

do real. A identidade final do poema é a coexistência dinâmica de seus elementos contrários, 

sem que haja redução ou uma transmutação da singularidade de cada elemento.  

A construção da imagem é uma possibilidade de resgate do homem. Visto que ele é 

um ser fragmentado, ela o transforma na própria imagem, na medida em que, tanto um quanto 

o outro é um espaço onde os contrários se fundem.  O homem reconcilia-se consigo mesmo, 

quando se faz imagem, quando se faz outro. A poesia, sob este ponto de vista, torna-se um 

processo alquímico, uma magia, uma religião; será por meio dela que o homem, depois de sair 

de si, encontrará consigo, novamente. 

 

1.3 Um mundo, dois olhares  

 

“Olhando-me por dentro, percebo com desgosto a 
segunda paisagem.”  
                                 Graciliano Ramos, Infância  

 

Graciliano Ramos apresenta em Infância um método narrativo cuja estrutura tem 

como pano de fundo o desdobramento do narrador, dividido internamente em dois discursos e 

manipulados pelo romancista. No primeiro deles temos o discurso de um “eu menino”, a 

quem nomeio de narrador menino, que vive um período de sua vida, a infância, como um 

mundo incoerente em que a falta de carinho, as humilhações constantes e as incertezas 

“figuravam na ordem dos acontecimentos”. Nesse discurso, predomina um olhar desgostoso 

do passado, explícito na forma como esse menino se vê naquele mundo.  

No segundo plano, temos o discurso de um segundo menino, espécie de narrador 

estrangeiro, que se mostra distante dos fatos narrados. A princípio esses dois “eus” têm a 

mesma identidade física. Entretanto, uma análise atenta do texto sinaliza que, a rigor, não há 
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uma identidade comum entre eles e o que figuraria como um procedimento de escrita simples, 

a semelhança entre narrador e escritor – característica principal do texto autobiográfico –, 

torna-se dentro da obra uma questão emblemática, na medida em que esse narrador 

estrangeiro, supostamente o discurso do escritor Graciliano Ramos, não se vê naquele menino 

que está lá, naquele mundo narrado. Esse não reconhecimento do eu vicário gera um conflito 

dentro do plano da narrativa e os dois discursos se revezam na arena da memória: a questão 

deixa de ser a identidade do sujeito e passa a ser a própria existência do sujeito. A memória 

serve para dar vazão à rápida e espiral duplicação e desconstrução do sujeito rememorante.  O 

que se vê é a desestabilização desse sujeito, revelando-se ou colocando-se a questionar ao 

longo do texto. Parece que o desajuste promovido pelo processo mnemônico é o surgimento 

de outro ser, inscrito nas orelhas de sua obra, que se realiza mediante a condição de uma 

ausência-presença, como se lê: 

 

Olhando-me por dentro, percebo com desgosto a segunda paisagem. 
Devastação. Calcinação. Nesta vida lenta sinto-me coagido entre duas 
situações contraditórias – uma longa noite, um dia imenso e enervante, 
favorável à modorra. Frio e calor, trevas densas e claridades ofuscantes. (I, p. 
21) 

 

Das reflexões do narrador menino outro eu aparece em sua dobra, impulsionando o 

pensamento forasteiro na restauração dos sentidos perdidos e das marcas sedimentadas: “uma 

longa noite, um dia imenso e enervante” e “Frio e calor, trevas densas e claridades 

ofuscantes”. Mas nos parece que a posição do narrador é antes de tudo uma representação de 

uma angústia, com origem no embate implícito na narrativa de memórias, entre o ser e o não-

ser, entre o real e o imaginário. Paulo Honório sente o mesmo desajuste: “O mundo que me 

cercava ia-se tornando um horrível estrupício. E o outro, o grande, era uma balbúrdia, uma 

confusão dos demônios, estrupício muito maior” (SB, p. 206).  

Antonio Candido, em O personagem do romance, atribui a tensão entre narrador-

personagem ao objetivo do romancista de ser fiel ao real. O que acontece “é um trabalho 

criador, em que a memória, a observação e a imaginação se combinam em graus variáveis, 

sob a égide das concepções intelectuais e morais” (CANDIDO, 2002a, p. 74). A personagem, 

como ser fictício, é uma criação da fantasia e comunica uma impressão da mais autêntica 

verdade existencial. Trata-se de uma relação estabelecida entre o ser vivo e o fictício, 

determinada pelo escritor, por meio da personagem. Entre eles há diferenças e afinidades e 

ambas são importantes para a criação da sensação de verdade, de verossimilhança. Um ser 

vivo, denominado como fragmentado, é sempre misterioso e inesperado, enquanto o de 
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ficção, embora tenha as mesmas características apresentadas pelo ser vivo, pode apresentar-se 

por inteiro, porque o romancista tem a possibilidade de articular uma série de dados 

manipulando-os, racionalmente, na montagem de sua personagem. A combinação, a repetição 

e a evocação dos dados, nos diversos contextos, permitem o surgimento da ideia completa e 

convincente da criação, o que torna a personagem mais lógica do que o ser vivo. O romancista 

estabelece, assim, algo mais coeso e menos variável e esta passa a ser a lógica da personagem.  

Mas, no romance moderno é perceptível a complicação crescente da psicologia das 

personagens (CANDIDO, 2002a, p.60), como nos romances de Graciliano Ramos, pois estes 

se apresentam como seres complicados, inesgotáveis, que não se esvaziam nos traços 

característicos e fazem surgir, a todo instante, o desconhecido e o misterioso.  

Como um personagem de ficção, o menino de Infância vai se construindo como  

 

uma composição verbal, uma síntese de palavras, sugerindo certo tipo de 
realidade (...) que está sujeita, antes de mais nada, às leis de composição das 
palavras, à expansão das imagens criadas e à articulação de um conjunto de 
elementos que se relacionam e que são coordenados entre si coerentemente 
por meio de recursos expressivos. (CANDIDO, 2002a, p. 78)  

 

A adequação desses elementos à situação narrativa é condição indispensável na 

formação da personagem. Sua fisionomia e seu modo de ser é resultado menos da descrição e 

da análise do seu ser isolado do que da concatenação da sua existência no contexto. Mesmo se 

o romancista não fizer uma descrição em seus pormenores da personagem, ela pode 

convencer o leitor de sua existência se o autor distribui elementos indicadores durante a 

narrativa, isto é, se o autor convencionaliza bem os elementos, organizando-os 

adequadamente. A totalidade da composição estabelecida e o contexto adequado são 

elementos que asseguram o traçado convincente da personagem.   

Alfredo Bosi observa que, se o romancista fizer uso do personagem-narrador em 

primeira pessoa, a narrativa passará a impressão de mais verdadeira. Esse tipo de narrador-

personagem demonstrará mais fidelidade à situação de base, a extratextual, o que o torna 

capaz de conhecer somente alguns dados, alguns perfis da realidade, porque traz consigo 

características de um eu limitado (BOSI apud DAL FARRA, 1978, p.11).  

A dualidade entre personagem-narrador em primeira pessoa em romances 

memorialistas, como Infância, é um elemento importante para a análise da obra literária. 

Maria Lúcia Dal Farra, em O narrador ensismemado, nota que a personagem ganha corpo “no 

momento em que a voz, a emissão através da qual o universo emerge, se desprende de uma 

garganta de papel, recorte de uma das possíveis manifestações do autor”. Como narração, ela 
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nasce de um ser criado pelo autor “que dentre a galeria das suas posturas – personagens –, 

elegeu-a como narrador” (DAL FARRA, 1978, p. 19).  

Se considerarmos o criador como seu porta-voz, a figura do narrador não é somente 

uma “personagem fictícia assentada como tal”. Sua onisciência lhe garante relevância no 

espaço ficcional, pois o romance busca passar a impressão de que a vida narrada está sendo 

representada em sua totalidade. A ação deve ser localizada no passado, enquanto o narrador, 

como controlador da estória, não se circunscreve ao lugar do seu discurso porquanto ficará 

atento aos dois lados do tempo, alcançando flexibilidade suficiente para se movimentar “num 

circuito de ida e volta entre passado-presente-futuro” (DAL FARRA, 1978, p. 22). Dessa 

maneira, o narrador-personagem do romance de memórias tem as condições necessárias para 

ser mais verossímil, na medida em que se apropria de uma realidade social – representada em 

um trauma carente de reflexão social – porque o evento narrado é coletivo, mesmo que se 

trate de um fato isolado (1978, p. 23).   

Ao apresentar a memória assumindo, por meio das hesitações, sua dificuldade em 

recobrar o passado, como expresso em “Ignoro onde o vi, quando o vi, e se uma parte do caso 

remoto não desaguasse noutro posterior, julgá-lo-ia um sonho”, o romancista – como 

personagem-narrador em primeira pessoa – rejeita a onisciência. De acordo com Dal Farra, a 

onisciência garante a relevância do narrador no espaço ficcional. Se, em São Bernardo, Paulo 

Honório, como narrador onisciente, controla todos os aspectos da história e dos personagens 

passando a impressão de que a vida narrada está sendo representada na sua totalidade, em 

Infância, a recusa a essa posição de narrador, revela que a matéria narrada se apresenta de 

maneira fragmentada, dispersa. Essa posição de Graciliano Ramos é relevante para a 

compreensão do livro, isto porque não podemos confiar se a vida narrada está sendo 

representada na sua totalidade. Assim a relação vida/obra, razão pela qual grande parte da 

crítica considera Infância o livro mais pessimista do escritor, por narrar fatos dolorosos, fica 

comprometida.  

As hesitações também são uma estratégia que delimita para o leitor, no campo do 

discurso, a posição do escritor e do narrador menino, que ocupam o mesmo espaço de 

representação que é Infância. Cláudio Leitão (2008) aponta a lembrança como matéria de 

hesitação: “os exemplos de hesitação do narrador multiplicam-se e estabelecem as regras da 

memória” (LEITÃO, 2008, p. 274).  Da assertiva do crítico depreende-se que a matéria 

narrada chega ao escritor sempre aos pedaços e, como na montagem de um mosaico, o 

romancista junta as peças adotando o princípio da associação e da derivação. O espaço aberto 

entre os seus “eus”, provocado pelo distanciamento é, segundo Dal Farra, elástico e ilimitado 
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por permitir a movimentação em graus de gradação que se estende à máxima: narrador é 

velho e o personagem é moço (como em Infância), até a mínima (como em São Bernardo), na 

qual narrador e personagem situam-se no mesmo tempo (DAL FARRA, 1978, p.40). Dessa 

dualidade, emerge – a partir do evento narrado – uma nova história, cuja trama encena o 

passado.  Mas as lembranças evocadas aparecem sob recordações desordenadas e ao serem 

narradas possibilitam, em determinado momento, várias leituras do passado, atribuindo novas 

significações para quem rememora.  

Em Infância, essa dualidade se apresenta como fio condutor para a compreensão do 

texto, e também guia do romancista para o caminho que o levará a se aproximar daquele 

menino que se afigura estranho e, a partir dessa aproximação, buscar a compreensão de si 

mesmo e do outro. Tal caminhada somente pode ser iniciada se o escritor autoconscientizar-se 

do impasse e da única saída possível: das ruínas, das vagas lembranças do menino e de seu 

mundo, fazer nascer um outro menino e um outro mundo. Assim, a infância revisitada é, para 

Graciliano Ramos, uma experiência construída a partir do desdobramento das ruínas e da 

repetição, mas também do choque e da ruptura, uma experiência literária, porque coloca em 

sua frente acontecimentos distantes no tempo.  

A experiência da escrita da memória de sua meninice, além de recordar para 

interpretar, possibilita comunicar um rompimento na sequência de uma vida que as 

lembranças infantis encobertas3 (FREUD, 1988a) teimam em impor a um indivíduo. As 

lembranças de um indivíduo escondem o desejo de assegurar sua identidade, sua unidade 

imaginária. Mas no caso do romancista, a busca não parece ser pela fixação de uma 

identidade. O reencontro com o passado exerce também uma espécie de função catártica 

(FREUD, 1988b)4, pois ao retomar uma lembrança traumatizante5 – no sentido freudiano – 

transformando-a literariamente, ela não é suprimida, mas incorporada ao rememorante 

(FREUD, 1988b) quando a reencena no momento da escrita. Ao se colocar como personagem, 

                                                 
3 Reportamo-nos ao raciocínio desenvolvido por Sigmund Freud sem nenhuma pretensão de análise psicanalítica 
de Infância e do seu autor. Por tratar-se de um texto em que o lembrar e o esquecer entrelaçam-se, retomamos, 
superficialmente, alguns conceitos do médico austríaco. Para Freud, as lembranças encobertas são recordações 
infantis muito nítidas, cujo conteúdo é, aparentemente, insignificante. Os registros desses fatos, a princípio 
irrelevantes, quando analisados revelam experiências reprimidas da infância.  
4 Freud compreende a perlaboração como a atividade que faculta a superação da repetição de uma situação 
traumática e/ou aprendida. A perlaboração psíquica possibilita a reconciliação com o material reprimido. Trata-
se de um trabalho interno de compreensão e aceitação das resistências psíquicas para, por meio do que foi trazido 
à consciência, aprender a lidar com a dor da lembrança.  
5 Para Freud, o choque traumático, por ser extremamente forte, se aloja no inconsciente e se manifesta trazendo 
sensações à tona. Nessas circunstâncias, o sujeito experimenta uma sensação parecida com a do momento do 
choque, justamente por ele não ter sido processado. A psicanálise faz com que o sujeito traga esse choque para o 
consciente e assim trabalhe o trauma para não sentir mais dor. A partir do trauma trabalhado pelo sujeito, o 
choque é processado, passando à lembrança (no sentido benjaminiano, ou seja, a lembrança é passível de ser 
esquecida) e o sujeito pode esquecer a sensação que circundou o evento.  
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Graciliano Ramos traz ao leitor as condições históricas do período vivenciado e, ao mesmo 

tempo, a força evocativa do passado favorece a compreensão do presente e a abertura de 

novos contornos e de novas narrativas.  

 

1.4 Desenhar o mundo é desenhar o menino 

 

“O passado negou-me um endereço, 
borrou-me a memória no presente!  
Tenho andado mais e mais ausente,  
talvez até bem mais do que mereço.  
(...)  
E só a poesia, esta megera,  
Faz-me rever sozinho como era 
Antes de ter meu fim anunciado.” 
                                     Cula, Ruínas do passado 

 

Ao interpretar, por analogia, a cidade como marca do inacabado, Renato Cordeiro 

Gomes apresenta o desenho como esboço, dança, movimento. “Desenhar a cidade é como 

desenhar o menino” (GOMES, 1998, p. 156). Compreende-se desenho por escrita. Cidade por 

qualquer lugar. Menino, o transeunte da cidade que, a partir dela, se escreve e se lê.   

As reflexões de Gomes em Um jogo de analogias, a cidade ou: tentativas de 

escrever sutilezas (1998) parecem-nos instrutivas para pensar a ideia do passado em 

movimento na fundação do mundo incongruente do menino de Infância.  A analogia por 

metáfora apresentada nesse ensaio sugere que narrar a cidade é o mesmo que a cidade se 

narrar. Esse movimento é uma dança, especificamente a dança dos hindus, liricamente 

explorada por Clarice Lispector em “Notas sobre dança hindu” (cf.: LISPECTOR, 1984), na 

qual a repetição exaustiva e o olhar constante conduzem a compreensão da dança por meio da 

redundância do movimento.  

 

o dançarino faz gestos hieráticos, quadrados, e para. É que parar por vários 
instantes também faz parte. É a dança do estatelamento: os movimentos 
param as coisas. O dançarino passa de uma imobilidade a outra, dando-me 
tempo para a estupefação. E muitas vezes sua imobilidade súbita é a 
ressonância do salto anterior: o ar parado ainda contém todo o tremor do 
gesto. Ele agora está inteiramente parado. Existir se torna sagrado como se 
nós fôssemos apenas o executante da vida. 
Esta é a dança do homem, que tem a ciência dos números e das alturas, e a 
quem uma veemência maior é permitida. (LISPECTOR, 1984) 

 

A dança não perdura porque é sempre presente e precária. Daí, constantemente, se 

fazer e refazer. Por analogia, “a cidade que seus habitantes-leitores também fazem e refazem” 
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(1998, p. 156). É por meio da repetição, da redundância, que cidade e dança se fixam como 

imagem na mente, e a memória redundante passa a repetir os símbolos para que a cidade 

comece a existir.  

Graciliano Ramos parece fazer o mesmo em Infância: desenhar o mundo é desenhar 

o menino. Repete símbolos até fixar a imagem em sua memória. De maneira análoga, o 

romancista desenha o mundo, e desenhá-lo “é como desenhar o menino” (1998, p. 156). Mas 

para desenhá-los é necessário observá-los.  O processo é difícil, porquanto o menino e o 

mundo encontram-se em movimento, instalados em pontos descentrados, e o ponto de vista 

do escritor também é móvel.  Como apreendê-los com precisão se o instante em que se 

encontram é o agora em que vivem? Mundo e menino estão renascendo e somente 

“domesticados” será possível desenhá-los. Se a memória retém um retrato anterior de ambos, 

certamente a imagem que os ampara é frágil, pois ocupa na arena da memória espaços em 

constante movimento, de maneira que só podem ser observados a partir de várias 

perspectivas.  

As variações do ponto de vista e dos objetos observados apreendem o movimento 

contínuo do delineamento e os sucessivos efeitos do movimento da mesma imagem unem-se, 

desmembrando a figura e violando a aparência documental que o desenho do menino e do 

mundo apresentaria se estivessem estáticos. A representação fica assim comprometida. Tanto 

o menino quanto o mundo somente podem ser apreendidos por meio do fingimento ficcional 

que a linguagem produz através da transfiguração. Por esse caminho, o desenho pode ser 

retomado, contudo, o começo será sempre inconstante.    

O romancista deseja que o desenho se concretize em algo palpável e transparente, 

apareça com nitidez. Mas desenhá-los não significa reproduzi-los, posto que ambos não estão 

na linha sucessiva do tempo linear, e por isso, estão em constante tensão. O desenho, portanto, 

não pode ser concluído e o que temos é apenas seu esboço. Somente rasurado, deteriorado, se 

pode apreendê-lo: menino e mundo em ruínas que a memória tenta captar de forma figurada. 

Inacabado, o esboço é sempre dinâmico e não se deixa apreender. Para Gomes, “A dança se 

faz no jogo dialético entre ponto-morto e movimento, em que o bailarino ocupa um lugar 

descentrado” (1998, p. 156). Dança e cidade, se congelarem, definham; se não, são também 

chama capaz de se multiplicar num repertório de imagens entre o ponto-morto e a dança, 

gerando uma tensão flutuante.  

A cidade – o mundo incongruente do menino –, por ser móvel, somente pode ser 

escrita depois de deteriorada. O olhar volta-se para dentro de seus destroços e como cidade 

inacabada é submetida à demolição para ser “apreendida na superfície das folhas de seu livro 
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de registro” (1998, p. 157). Nele, o livro de registro que Infância dá forma, estão assentados 

textos diversos que oferecem ao rememorante leituras parciais do mundo revisitado, sem a 

preocupação de reconstituí-lo em sua totalidade.  Ao escolher esse caminho, Graciliano 

Ramos tem a liberdade de suprimir e acrescentar pistas a partir das fissuras abertas na 

composição dos textos e analisar o exterior e suas relações constituintes como uma rede 

labiríntica. Novas leituras derivadas emergem por cortes e seleção de fragmentos, 

aproximando tempos e espaços múltiplos. Esse recurso discursivo favorece uma leitura dos 

destroços tal qual um simulacro de flâneur a percorrer a cidade feita de textos, tinta e papel 

traçando esboços, sempre provisórios, em diversos tons. “Lê-se enquanto escreve” (1998, p. 

157).     

No ato da escritura, leituras múltiplas complementam-se, preenchem lacunas, 

entrecruzam-se, contradizem-se. A escritura encena, dramatiza, a partir de determinado ponto 

de vista e a cidade escrita é tomada em sua textualidade. O livro de registro, Infância, pode 

ser lido de diversas formas: aos saltos, ao ritmo da dança... promovendo, simultaneamente, 

possibilidades de leitura que podem ser interpretadas de várias maneiras e adquirindo diversas 

significações. Dos esboços do desenho da cidade é possível ler textos que lêem o mundo 

incongruente que já é uma interpretação de uma interpretação. Trata-se de uma leitura 

mediatizada, mas que não impossibilita o retorno à realidade observável da cidade, 

semiotizado pela linguagem (1998, p. 162).  

O romancista parece consciente de que a lembrança de um fato pretérito somente é 

possível a partir de imagens e concepções atuais, pois suas ideias, sua percepção da realidade 

e seus juízos de valor foram alterados pelo tempo. Ele desenha o mundo incongruente com o 

traço da atualidade e da infinitude, acompanhando no menino o nascimento da linguagem e do 

sujeito, buscando capturar o olhar da criança, reconhecendo o mundo e mostrando-o de um 

ângulo inusitado.  

 

Naquele tempo a escuridão se ia dissipando, vagarosa. Acordei, reuni 
pedaços de pessoas e de coisas, pedaços de mim mesmo que boiavam no 
passado confuso, articulei tudo, criei meu pequeno mundo incongruente. Às 
vezes as peças se deslocavam – e surgiam estranhas mudanças. Os objetos se 
tornam irreconhecíveis, e a humanidade, feita de indivíduos que me 
atormentavam e indivíduos que não me atormentavam, perdia os 
característicos. (I, p. 21) 

 

Nesse trecho do capítulo “Manhã”, a síntese da dualidade do texto memorialístico: o 

impasse entre o tempo da experiência e o tempo da escrita. São pessoas, objetos, fatos, 
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sensações que parecem dispersas no mais longínquo tempo e são reintegradas no momento da 

rememoração. O passado expresso claramente em “Naquele tempo” é sobreposto ao presente 

da narrativa evidenciado em “reuni pedaços de pessoas e de coisas, pedaços de mim mesmo 

que boiavam no passado confuso”. A organização espaço-temporal acontece com uma 

disposição de palavras organizada pelo ponto de vista do narrador menino e do narrador 

estrangeiro. Este reflete a perplexidade diante do visto; aquele experimenta as dores do seu 

mundo.  

Em seguida, como expresso no relato em “articulei tudo”, passado e presente 

encontram-se interligados para fundar “meu pequeno mundo incongruente”, onde “Às vezes 

as peças se deslocavam – e surgiam estranhas mudanças”. O narrador menino e o narrador 

estrangeiro, análogos aos objetos que “se tornam irreconhecíveis”, se confundem quase 

irremediavelmente, de maneira a se tornar difícil apreender sobre qual deles a narrativa está se 

referindo – se ao narrador que habita o mundo incongruente ou se ao narrador estrangeiro do 

presente da narração –, dúvida que se impõe a partir do uso do pronome pessoal “me” que, de 

imediato, traz consigo um sentimento de ambiguidade sobre a quem se refere.  A princípio, o 

“mundo incongruente” representa o mundo da infância do narrador menino, formado a partir 

de “pedaços de pessoas e de coisas”.  Mas, em certos instantes, parece referir-se antes ao 

mundo daquele que narra suas memórias, como fica evidenciado em certas frases, como, por 

exemplo, quando diz: “pedaços de mim mesmo que boiavam no passado confuso”. Nota-se 

que o romancista, embora admitisse seu laço existencial com o mundo anterior, já 

compreendia a verdade – que desse mundo restavam somente miragens nebulosas.  

Dias, ao analisar o poema “Documentário”, de Carlos Drummond de Andrade, 

apresenta o desejo do eu lírico de tratar com distância e objetividade o tema da dor causada 

pelo desencontro entre presente e passado, e também pelo descompasso entre o mundo 

destituído e o mundo posto no lugar daquele.  O pesquisador observa a perplexidade do eu 

lírico destacando a frieza da objetiva que se rende ao papel de mediadora entre o olho humano 

e as lembranças do que fora o mundo destruído: “o olho mecânico da câmara (...), revelar-se-

ia o objeto ideal para dar ao olhar humano aquilo que é negado pela subjetividade: um caráter 

de certeza” (DIAS, 2009, p. 94). Ao descrever a conversão do eu lírico em duas pessoas, o 

hóspede adventício e o filho que a casa retorna, Dias argumenta que a junção dos dois 

extremos numa única persona estabelece a ironia marcada pelo desencontro, ou pelo 

reencontro irrealizável, uma vez que o filho pródigo flagra-se convertido num estranho porque 

não reconhece em si os traços de semelhança que o identificam ao mundo observado (2009, p. 

96).   
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O trecho em análise anuncia algo semelhante ao captado pela câmara da persona 

lírica de “Documentário”: “e surgiam estranhas mudanças”. A impressão causada pela 

perplexidade do narrador estrangeiro é de que os matizes do passado perderam a cor por entre 

as brumas do tempo, pois o rememorante não é mais a mesma pessoa que habitou o mundo 

que a memória esforça-se por fazer retornar. O tempo cuidou de edificar outro mundo, e 

aquele que o habita no presente não pode ser mais confundido com aquele que percorreu as 

veredas do mundo destruído pelo transcorrer do tempo: “e a humanidade, feita de indivíduos 

que me atormentavam e indivíduos que não me atormentavam, perdia os característicos” (I, 

p.21).  

Alfredo Bosi, em seu ensaio “Imagem, discurso”, sugere uma explicação para a 

perplexidade do narrador estrangeiro diante da imagem. Para Bosi, a imagem anima-se para 

substituir a interação direta com o objeto, sem retirar dele sua concretude exterior, nem sua 

existência interna no indivíduo; mas, ao contrário do que se espera, ela procura mantê-las 

juntas.  A imagem pode ser retida e depois despertada pela memória ou pelo sonho. Com a 

retentiva, desencadeia-se o processo de coexistência de tempos, próprio da ação mnemônica: 

“o agora refaz o passado e convive com ele” (1977, p. 12).  

A imagem é apreendida por meio de sentidos e o olhar revela ao homem o infinito 

das formas porque possui a capacidade de capturar além das aparências. Ele revela também 

vínculos afetivos e esforça-se em conservar em harmonia a realidade do “objeto-em-si e a sua 

presença desmaterializada no interior do indivíduo” que “sofre seu primeiro abalo” (DIAS, 

2009, p.97). A distância temporal parece obscurecer a imagem. A visão capta não o contorno 

de um mundo, mas o contorno do mundo sem luz, “a escuridão”, e vestígios de “pessoas e de 

coisas” que nada lhe comunicam: “pedaços de mim mesmo que boiavam no passado 

confuso”.  

Conquanto esse olhar alcance mais do que a realidade material dos objetos, ele grava 

a transcendência incomum de ausências perceptíveis somente pela emoção. A imagem 

reproduz “o modo de ser do objeto”, mesmo que de alguma maneira o aprisione, “porque o 

imaginado é, a um só tempo, dado e construído. Dado, enquanto matéria. Mas construído, 

enquanto forma para o sujeito” (BOSI, 1977, 14). Ou seja: enquanto dado, independe de nossa 

vontade a recepção de sensações de luz e cor estimuladas pelo mundo; entretanto, o 

imaginado é também construído porque a imagem é o efeito de um complexo mecanismo de 

organização perceptiva desenvolvido desde os primeiros anos da infância (1977, p. 14).  

Esse olhar revela também objetos outros, destituídos de forma e aparência. Ele capta 

nas coisas uma ausência, perceptível no trecho sob análise em expressões como “escuridão”, 
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“passado confuso” e “objetos irreconhecíveis”. Aquele mundo era o mundo do menino, agora 

reduzido a pó pela ação do tempo. Parece que a passagem do tempo atingiu não somente os 

objetos desse mundo, mas também as pessoas e os eventos desaparecidos, quase 

completamente que emergem, somente, na forma de vestígios. Talvez seja o próprio 

reencontro inusitado do memorialista com esse mundo deteriorado, um encontro entre 

desconhecidos, que torna esse universo um mundo incongruente. Conforme Dias, essa falta 

comunica uma das tendências dos tempos modernos, em que se perde a aura que permeia 

objetos e indivíduos (2009, p. 99).  

Entre os diversos temas que figuram nos textos de Walter Benjamin, aura, memória e 

experiência aparecem interligados. Em seu ensaio “Sobre alguns temas em Baudelaire” o 

filósofo alemão apresenta uma interpretação sobre o tema da memória nas sociedades 

modernas, destacando a predominância de uma forma específica de lembrar. Nesse seu 

estudo, o ponto de partida são as reflexões de Proust, no livro Em busca do tempo perdido, 

sobre a distinção entre memória voluntária e involuntária. A primeira é uma memória 

acessada por meio do intelecto, capaz de captar recordações e estaria relacionada à 

experiência proustiana “precária como se apresentou em sua lembrança, durante muitos anos, 

a cidade de Combray, onde, afinal, havia transcorrido uma parte de sua infância” 

(BENJAMIN, p. 2000, p. 106).  A memória voluntária, motivada, por exemplo, pela 

fotografia, não atinge as dimensões essenciais do passado porque tem um caráter 

instrumental. Na leitura benjaminiana sobre Proust, o passado “puro” apresentar-se-ia 

somente pela memória involuntária, acessada por meio dos sentidos e do acaso. Trata-se de 

uma espécie de reservatório dos dias mais significativos do homem, “os dias raros”, 

armazenados no inconsciente, e, segundo Proust, “é questão de sorte, se nos depararmos com 

ele antes de morremos ou se jamais o encontramos” (PROUST apud Benjamin, 2000, p. 106). 

Mas, para Benjamin, a dependência da eventualidade para evocar o passado em sua 

essência e, com isto, obter uma imagem de si mesmo, constitui uma situação que não é de 

modo algum natural. São as condições históricas modernas que impedem que os interesses 

particulares do homem sejam integrados à sua experiência, fazendo com que assumam um 

“caráter irremediavelmente privado”. Para o filósofo alemão, “onde há experiência, no sentido 

próprio do termo” não há cisão entre memória individual e memória coletiva, uma vez que 

“entram em conjunção, na memória, certos conteúdos do passado individual com outros do 

passado coletivo” (2000, p. 106-107).  

Diante de sua análise filosófica, Benjamin toma como referência o ensaio Além do 

princípio do prazer, de Freud, e divide qualitativamente a memória: circunscreve ao domínio 
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da memória voluntária, a vivência (Erlebnis) – que se refere à experiência vivida, isto é, 

evento assistido pela consciência –; enquanto à memória involuntária, caberia a experiência 

(Erfahrung), experiência real ou acumulada que não passa pela intervenção da consciência. 

Segundo a hipótese de Freud, “o consciente surge no lugar de uma impressão mnemônica” 

despertada por algum evento estimulador. No decurso do fenômeno da conscientização, os 

estímulos são apagados de maneira a não imprimir modificações permanentes nos elementos 

do consciente. Conforme explica, não é tarefa da consciência acumular traços duradouros 

como fundamento da memória; porquanto, cabe à consciência defender o organismo “contra 

estímulos” demasiadamente carregados de energia e causadores de traumas, os choques.  

A frequência do exercício de controle desses estímulos termina por elevar a carga de 

resistência do consciente, deixando-o mais hábil no exercício de atenuar os choques. Assim, 

quanto maior for a constância do registro desses choques no consciente, “tanto menos se 

deverá esperar deles um efeito traumático” (2000, p. 109). De forma resumida: ao atenuar e 

reprimir o choque, o consciente transforma o evento em vivência, incorporando-o ao acervo 

das lembranças conscientes, a memória voluntária, e não ao acervo da memória involuntária.  

Benjamin recupera essa hipótese freudiana e nota no trabalho de Proust o esforço de 

retomar o passado não absorvido pelo consciente, mas o que se conservou no inconsciente. 

Em termos proustinianos, a memória involuntária é aquela que não sofre intervenção do 

consciente, logo, é portadora de experiência6; a memória voluntária é aquela vivida 

conscientemente. No tempo da grande indústria, as circunstâncias em que o indivíduo se 

confronta com a necessidade de se proteger dos choques externos aumentaram. Segundo 

Benjamin,   

 

O fato de o choque ser assim amortecido e aparado pelo consciente 
emprestaria ao evento que o provoca a caráter de experiência vivida em 
sentido restrito. E, incorporando imediatamente este evento ao acervo das 
lembranças conscientes, o tornaria estéril para a experiência poética. 
(BENJAMIN, 2000, p.110) 
 

A experiência poética é associada à esfera da memória involuntária. A vivência 

relacionar-se-ia, para o filósofo alemão, à solidão do indivíduo moderno e à circunstância de 

este indivíduo estar permanentemente se deparando com choques. Esta situação exige que a 

                                                 
6 O tema da experiência parece ser a chave para a compreensão da filosofia benjaminiana. Esse conceito 
atravessa toda a obra de Benjamin, desde seus primeiros textos, ganhando maior ênfase e sinalizando sua urgente 
reconstrução nos textos do decênio de 1930: “Experiência e pobreza”, de 1933; “O narrador”, de 1936; os 
ensaios sobre Proust e Baudelaire e “teses sobre a filosofia da história”, de 1939.  
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consciência desperta esteja em constante vigília para atenuá-los, dificultando as possibilidades 

de emergência da memória involuntária.  

Benjamin compreende que, quanto maior for a incidência “do fator choque em cada 

uma das impressões, tanto mais constante deve ser a presença do consciente em se proteger 

contra estímulos;” E continua: “quanto maior for o êxito com que ele operar, tanto menos 

essas impressões serão incorporadas à experiência, e tanto mais corresponderão ao conceito 

de vivência.” (2000, p. 111). Nesse sentido, os eventos que compõem o passado resguardado 

pelo inconsciente não consistem em o que Benjamin denomina de vivência.   

Dias observa no raciocínio do filósofo alemão que ele se refere a um passado 

desvinculado do próprio tempo. Um passado alcançado somente no âmbito da mémoire 

involontaire, formado por momentos significativos, dotados de valor extremo, e que se 

convertem em experiência, no sentido estrito do termo, “que a filosofia clássica desenvolveu, 

que repousa sobre a possibilidade de uma tradição compartilhada por uma comunidade 

humana, (...) retomada e transformada em cada geração” (GAGNEBIN, 2006, p. 50), 

passando a compor o acervo da memória.  

A experiência carrega o traço da transmissibilidade, pois estabelece com os seres 

humanos uma continuidade comunicativa possível de ser realizada apenas por meio da 

rememoração (DIAS, 2009, p. 103). A experiência, diz Benjamin, “é matéria da tradição, 

tanto na vida privada quanto na coletiva. Forma-se menos com dados isolados e 

rigorosamente fixados na memória, do que com dados acumulados, e com frequência 

inconscientes, que afluem à memória” (2000, p. 105). Mas, na sociedade moderna, a 

experiência, em seu sentido estrito, sofre um contínuo depauperamento, havendo o 

predomínio da vivência consciente dos choques e limitando as lembranças despertas pela 

memória involuntária. Dessa circunstância, os conteúdos da tradição se atrofiam em razão de 

não haver “mais experiência para vinculá-los à nossa existência” (2009, p. 104). 

Retomando o trecho do livro sob análise, notemos como o enfraquecimento da 

experiência e a debilidade da transmissão dos conteúdos da tradição mostram-se evidentes. O 

escritor, postado no agora da escrita, revela por meio do narrador estrangeiro que está diante 

de uma realidade que não admite a apreensão de qualquer possibilidade de vida em virtude de 

os objetos nada lhe comunicarem: “Os objetos se tornam irreconhecíveis”. Sua origem 

evaporou-se na nebulosa do tempo, caindo no esquecimento. “Estranhas mudanças” 

transformaram o significado de uma tradição em algo sem sentido, fortemente marcado pela 

desarmonia entre os dois eus – o eu que volta à sua infância e o eu estrangeiro. Ao voltar seu 

olhar para aquele mundo, percebe que não é mais ele que está lá. O presente revela sua 
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inexistência, o que o deixa sem chão, sem identidade. Do presente, avulta somente a 

constatação de que os indivíduos que lhe “atormentavam e os que não lhe atormentavam 

perdiam seus característicos”. Nesse olhar, se identifica mais com os homens do presente – 

uma nova geração que não agrega à sua experiência acontecimentos exteriores, mas tão 

somente os compreendem sem estabelecer relação com os fatos que os antecederam. 

Entretanto, será essa constatação de ausências que contornam as formas dos objetos, a 

responsável pela percepção subjetiva do poeta para a sua aura.  

Consolidada no elo da tradição, a experiência era transmitida por meio da 

reminiscência, assumida pelos narradores tradicionais, na forma de memória, e vinculada a 

um trabalho e um tempo compartilhados em um contexto de prática e linguagem. A vivência 

dos choques nas grandes cidades, no trabalho e nas artes perturbou os padrões tradicionais de 

percepção e transformou fundamentalmente a estrutura da experiência. Em seus ensaios 

“Experiência e pobreza” e “O narrador” Benjamin refere-se ao declínio da aura na 

modernidade, não somente por conta do advento das novas técnicas do cinema e da fotografia, 

denominada como era da reprodutibilidade técnica das obras de arte, mas também ao 

empobrecimento da narrativa tradicional que teve origem no desmembramento do convívio 

entre o narrador e seus pares. Essa problemática da narração parece relevante para os 

paradoxos da modernidade, logo perpassa todo pensamento benjaminiano sendo caracterizada 

por uma contínua aderência ao tempo do progresso. Parece que nela está engendrada uma 

subjetividade determinada pelos estímulos que são incorporados à consciência, o que faz com 

que a vivência sob a massificação aconteça por reflexos.  

Em sua análise de “Documentário”, Dias faz uma alusão a uma passagem de “Sobre 

alguns temas em Baudelaire” em que Benjamin menciona a descrição feita por Engels sobre o 

cúmulo do isolamento imposto pela vida moderna ao indivíduo: “sacrificar a melhor parte de 

sua humanidade para realizar todos os prodígios da civilização” (2000, p. 114). Segundo Dias, 

Engels percebe o morador da grande cidade semelhante a um autômato:   

 

[Nas ruas, centenas de milhares de seres humanos] passam correndo uns 
pelos outros, como se não tivessem absolutamente nada em comum, nada a 
ver uns com os outros; (...) não ocorre a ninguém conceder ao outro um olhar 
sequer. (ENGELS apud BENJAMIN, 2000, p. 114-115) 

 

Dias destaca na leitura benjaminiana sobre Engels o efeito severo da desumanização: 

a insensibilidade da capacidade de percepção no indivíduo moderno. Nos grandes centros, a 

defesa contra o excesso de choques, induz o indivíduo moderno a desenvolver uma atitude 
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blasé (cf.: SIMMEL, 1979). O resultado dessa indiferença é o enfraquecimento da capacidade 

de revidar o olhar: “O desinteresse em relação ao ambiente circundante redunda no vazio 

comunicativo, uma vez que o indivíduo sente ou crê esgotadas todas as possibilidades de 

experiências ou sensações” (DIAS, 2009, p. 106). A atrofia do circuito comunicativo é 

marcada pela ubiquidade da vivência na sociedade moderna. A crise da percepção é tão 

intensa, que integra a própria crise da reprodução artística. Benjamin compreende a aura como 

a aparição única de algo distante. Essa distância confere a inacessibilidade do objeto almejado 

e é condição para que o objeto se integre à experiência do sujeito. Assim a aura não se 

manifesta somente pela unicidade e distância. Ela refere-se, em seu pensamento, a uma 

percepção que outorga ao inanimado e à natureza uma capacidade humana de expectativa de 

correspondência do olhar do objeto: “Quem é visto, ou acredita estar sendo visto, revida o 

olhar. Perceber a aura de uma coisa significa investi-la do poder de revidar o olhar”. Quando 

correspondida a expectativa, “ai cabe ao olhar a experiência da aura, em toda sua plenitude” 

(BENJAMIN, 2000, p. 139). A obra de arte torna-se um espaço privilegiado de recriação de 

uma experiência, pois preserva o mistério e a inacessibilidade revelando-se capaz de retornar, 

por meio da rememoração, um tempo utópico em que os homens e as coisas constituíam o 

mundo e conviviam em harmonia. 

O esforço do narrador estrangeiro em gravar o mundo incongruente é inútil: “Os 

objetos se tornam irreconhecíveis”. A percepção desse arremate temporal é cheio de 

subjetividade e parece capaz de notar a aura dos objetos. Por meio do olhar partilhado, o 

visitante constata um tipo de morte: a imagem captada revela que o mundo e o menino do 

pátio de sua infância jamais poderão ser reconduzidos. A imagem apreendeu somente 

“pedaços de pessoas e de coisas” e pedaços dele mesmo. Entretanto, ela conduz a memória 

em direção a visagens e o romancista compreende que do seu passado resta apenas um 

vestígio na forma de imagem que não corresponde ao olhar do romancista. Por mais que ao 

escrever suas memórias tente livrar-se delas, não consegue: “Queria endurecer o coração, 

eliminar o passado, fazer com ele o que faço quando emendo um período – riscar, engrossar 

os riscos e transformá-los em borrões, suprimir todas as letras, não deixar vestígio de ideias 

obliteradas” (MC, p. 2).  O narrador estrangeiro exita no e sobre o tempo “Às vezes as peças 

se deslocavam” e alcança por meio da memória involuntária, responsável pela transmissão das 

experiências, a essência do tempo. Como registrar essa experiência? Resta-lhe “articular tudo 

e criar seu pequeno mundo incongruente”. 
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1.5 Um mundo: articulação da memória  

 

“Desse verão antigo que me alterou a vida restam 
ligeiros traços apenas.”  
                                  Graciliano Ramos, Infância  

 

Com o advir peremptório da maturidade, Graciliano Ramos se lança ao projeto de 

escrever – no sentido artístico, literário do termo – o percurso de sua infância, enriquecendo a 

galeria de personagens com as frustrações, a angústia, a solidão e os sofrimentos do menino 

Graciliano de Infância. Na tentativa de capturar o passado, assiste e experimenta as tensões 

vividas pelo homem que, consciente de que o pretérito é inapreensível em sua totalidade, vai 

se reconstruindo por meio da memória, de modo a reavaliar o passado e converter os 

dissabores da vida em experiência.   

Na modernidade, a infância revisitada parece estar relacionada a um sintoma de mal 

estar, no presente da revisitação, talvez com origem em um indício da incapacidade de aceitar 

o peso e as limitações da idade avançada ou das consequências das condições modernas de 

vida.  

Stuart Hall (2006), ao tratar da identidade cultural na pós-modernidade, compreende 

a fragmentação do homem moderno e pós-moderno como decorrente das mudanças 

estruturais e institucionais a partir do final do século XX. A sociedade moderna, industrial e 

capitalista, fragmentou e desconstruiu as paisagens culturais de classe, gênero, etnia, raça e 

sexualidade, modificando nossas identidades pessoais e combalindo nossa ideia de sermos 

indivíduos integrados. A esse fenômeno, de perda de um sentido de si mesmo, vivenciado 

pelos sujeitos sociais, é que se tem denominado de deslocamento ou descentramento do 

indivíduo, que promove uma “crise de identidade”, discutida por Hall em A identidade 

cultural na pós-modernidade.  

Para alguns estudiosos da cultura, como Anthony Giddens (1991), o conhecimento 

do homem moderno sobre os períodos anteriores é limitado a ponto de influenciar a 

interpretação das transformações acarretadas pelo deslocamento do tempo e do espaço na 

modernidade. A modernidade teria, portanto, o caráter da descontinuidade. A temporalidade 

moderna acelera o tempo histórico e fragmenta o indivíduo. Da fragmentação surge a 

singularidade do indivíduo, que estaria marcada por seu distanciamento em relação às 

experiências coletivas anteriores.  

Segundo Giddens, o caráter descontínuo da modernidade não tem alcançado 

relevância, sobretudo devido à influência do evolucionismo social. É necessário que ocorra o 
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deslocamento da narrativa evolucionária, ou descontrução do seu enredo, para melhor elucidar 

a modernidade e assim alterar o enfoque de parte do debate pós-moderno.  

Diante das novas paisagens culturais e das condições modernas de vivência7, se 

estabelece uma cisão entre a sociedade e o artista moderno que se sente “deslocado” face às 

engrenagens da vida moderna. Otávio Paz (1986) nota que a ironia é a própria manifestação 

desse rompimento, enquanto a analogia pretende uma busca por um lugar em que não 

houvesse estabelecido essa cisão e a fragmentação do sujeito. O artista moderno procura 

outros mecanismos de inserção nessa sociedade, ora como resistência ao mundo capitalista, 

ora acolhendo os tempos modernos. A narrativa moderna, especificamente a narrativa de 

memórias, parece estar relacionada à tentativa de estabelecer novamente essa narrativa 

”verdadeira”, de si, contínua, que integra o passado.  A infância é o espaço onde o artista 

moderno procura estabelecer uma correspondência, uma fusão com o tempo em que ainda não 

havia estabelecido a ruptura, embora a imersão no passado não lhe dê garantia de alcance 

dessa unidade.  

A recriação artística de um tempo pretérito somente é possível pela memória. 

Investida de uma atitude ambígua e de um discurso ambivalente, ela afastou-se da ideia de 

depoimento e de confissão. O discurso sobre “si” passa a se constituir como um ser na 

linguagem, uma persona de representação, que registra e reflete sobre as inquietações do 

homem inserido na vida cotidiana moderna.  

Em seu ensaio “A outra margem”, Otávio Paz reafirma a poesia moderna como a 

história do contínuo dilaceramento do poeta, sempre dividido entre a concepção moderna de 

mundo e a presença, muitas vezes intolerável, da inspiração. A imaginação se converte, para o 

homem desse tempo, em um impulso criador: ao se imaginar, o homem se revela (1986, p. 

132). A poesia transcende a história e conduz o homem a outras terras, outras verdades.  

A escrita memorialística parece facilitar a travessia do romancista para a outra 

margem, como o estilo imaginativo da lírica moderna, que possibilita uma espécie de retorno, 

um encontro do rememorante consigo mesmo, capaz de revelar o Outro que habita o Ser pelo 

poder da imaginação e das imagens. Ao tentar explicar a poesia pelo sagrado, Paz argumenta 

que, ao nos depararmos com o outro, somos tomados por uma gama muito rica. Ao mesmo 

tempo em que ele nos repele, nos atrai. “O outro é também eu” (1986, p.133). Essa 

experiência do outro culmina na experiência da unidade, isto porque os movimentos 

contrários se implicam e avançar para o estranho é apresentado como um retorno a algo que 

                                                 
7 A palavra “vivência” está sendo empregada nesse ponto de nossa argumentação no sentido de fazer parte da 
sociedade de um período marcado cronologicamente.  
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nos foi arrancado. Assim, cessa a dualidade. Teríamos dado um salto mortal e estamos do 

outro lado da margem. “Temos nos reconciliado com nós mesmos” (1986, p.133).  

Dias (2006) ao discorrer sobre a lírica moderna, destaca a recordação de um tempo 

que parece aos olhos do poeta mais justo e humano do que o presente desalentador, como uma 

das facetas assumida pela poesia, a partir do romantismo, como uma maneira de resistir ao 

desencantamento do mundo (DIAS, 2006, p. 32). Atento às manifestações da literatura 

moderna, o pesquisador faz um alerta sobre o perigo de se confundir a recordação dos 

românticos com a busca pelo passado incursionada pelo artista moderno, sobretudo a partir do 

poeta Charles Baudelaire (1821-1867):  

 

A respeito da atitude romântica, cabe dizer que ela se constituiu num meio 
simbólico válido de negar uma época interpretada pelo artista como 
opressora: foi um expediente historicamente legítimo encontrado pela 
literatura para sobreviver dentro de um ambiente social percebido como 
hostil. (...) Mas, quando se alude ao fenômeno da recordação, a partir dos 
pressupostos ligados à literatura moderna stricto sensu, não se pode admitir 
qualquer confusão que possa associar uma busca pelo passado com a 
alienação espaço-temporal proporcionada pela evasão romântica. Na 
modernidade, o ato de recordar não é uma ação independente do amplo 
contexto no qual o sujeito está inserido. (DIAS, 2006, p. 32) 

 

A noção de lembrança como uma ação presa ao presente, como argumenta Dias, que 

refaz as experiências pretéritas com imagens e ideias do presente, concebe a memória como 

trabalho. Ecléa Bosi esclarece-nos: 

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 
repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A 
memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da 
sobrevivência do passado, "tal como foi", e que se daria no inconsciente de 
cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que 
estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam 
nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um 
fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, 
porque nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção 
alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos de realidade e de valor. O 
simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a identidade entre as 
imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de 
vista. (BOSI, 1994, p. 55) 
 

A memória possibilita ao mesmo tempo a travessia para a outra margem e 

presentificação de uma ausência, um “estar no lugar de” (PESAVENTO, 2006), que no jogo 

dialético entre imagem e reminiscência (re) significa o passado e constrói estratégias na 

empresa de instituí-lo, conforme nota Bosi.  
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A vida é, segundo Paul Ricoeur, “um tecido de histórias narradas” (RICOUER apud 

JARDIM, 2005). Se assim for, a narrativa de memórias é permeada por um constante 

deslocamento entre o lembrar e o esquecer, um sustentando o outro. A memória, apesar de 

filtrada pelo esquecimento, sempre retém um fragmento de lembrança, ou melhor, do 

esquecimento fica um resquício de lembrança. O relato do mundo incongruente do menino 

Graciliano tem início tomando como referência um fragmento de lembrança:  

 

A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, 
cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde o vi, quando o 
vi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse noutro posterior, julgá-lo-
ia um sonho. Talvez nem me recorde bem do vaso: é possível que a imagem, 
brilhante e esguia, permaneça por eu a ter comunicado a pessoas que a 
confirmaram. Assim, não conservo a lembrança de uma alfaia esquisita, mas 
a reprodução dela, corroborada por indivíduos que lhe fixaram o conteúdo e 
a forma. De qualquer modo a aparição deve ter sido real. Inculcaram-me 
nesse tempo a noção de pitombas – e as pitombas me serviram para designar 
todos os objetos esféricos. Depois me explicaram que a generalização era um 
erro, e isso me perturbou. (I, p. 9) 
 

O uso do verbo “guardei” manifesta o papel desempenhado pela memória na 

construção de seu acervo de lembranças, pois a lembrança pura do “vaso de louça vidrada” 

sequer existe. A lembrança do objeto é, “por hipótese, a representação de um objeto ausente.” 

(BERGSON, 1999, p. 83). O escritor começa suas memórias da infância consciente de que ela 

é um esforço da memória que, em seu afã, precisa de elementos anteriormente consolidados 

para reconstruir o que lhe chega na forma de fragmentos.  

O esforço em compreender o significado da palavra “pitombas” é sintomático do 

trabalho literário ao fazer uso de técnicas ficcionais com o objetivo de compor um mundo a 

partir de uma perspectiva infantil. A dúvida a respeito da representação de um objeto, evento 

ou mesmo de sua existência no passado, entra no rol dos elementos que o próprio ato de 

rememorar lança mão para dar coerência ao fluxo memorialístico. As imagens do passado são 

buscadas na indeterminação de quem se guia pela incerteza, mas faz dessa incerteza material 

de reconstrução do passado: “Talvez nem me recorde bem do vaso”.  

Ecléa Bosi observa no relato das nossas lembranças mais remotas muitos fatos 

narrados evocados por testemunhas. São acontecimentos, lugares e objetos que ganham forma 

e passam a fazer parte de nosso passado, como expresso em: “é possível que a imagem, (...) 

permaneça por eu a ter comunicado a pessoas que a confirmaram. (...) corroborada por 

indivíduos que lhe fixaram o conteúdo e a forma”. Valendo-se do trecho sob análise, a 

psicóloga destaca na composição da infância do escritor essa maneira de rememorar:  
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Graciliano Ramos faz ver como um objeto vai ganhando concreção à medida 
que outras pessoas dele têm conhecimento e se comunicam com a criança, 
reafirmando sua presença. Se assim não fosse talvez nossas lembranças 
deslizassem para a ilusão e nos deixassem em dúvida, o que é comum, 
quando nos dedicamos a pesquisar lembranças remotas. Aqui, não só a alfaia 
esquisita é confirmada em sua existência, mas se abre para outros pontos de 
vista. Suas faces ocultas são reveladas por outros olhares e a forma brilhante 
e esguia, sustentada por outras atenções, ganha peso, novas facetas, e se fixa 
no chão, para ser um fruto inesgotável da memória. (BOSI, 1994, p. 406) 

 

Mesmo com pouca experiência, o comportamento do menino torna-se 

gradativamente mais crítico, mas sua criticidade não se limita à apropriação do mundo. O 

convívio entre lembrança e crítica modifica a qualidade da segunda leitura, talvez por isso o 

rememorante não revive os eventos rememorados, mas “re-faz” a primeira experiência (BOSI, 

1994, p. 57). É nesse sentido que a memória é sempre construção: cada fiapo de memória, 

assomado ao corpo do texto, forma o todo e das ruínas do passado, o romancista vai dando 

forma e sentido à matéria ou, como na metáfora de Renato Cordeiro Gomes, vai desenhando a 

cidade.  

Em Infância, o autor se entrega à sua perspectiva estética, justificando o processo de 

escrita escolhido: 

 

Desse verão antigo que me alterou a vida restam ligeiros traços apenas. E 
nem deles posso afirmar que efetivamente me recorde. O hábito me leva a 
criar um ambiente, imaginar fatos que atribuo realidade. Sem dúvida as 
árvores se despojaram e enegreceram, o açude estancou, as porteiras dos 
currais se abriram, inúteis. É sempre assim. Contudo ignoro se as plantas 
murchas e negras foram vistas nessa época ou em secas posteriores, e guardo 
na memória um açude cheio, coberto de aves brancas e de flores. A respeito 
dos currais há uma estranha omissão. Estavam na vizinhança, 
provavelmente, mas isto é conjectura. Talvez até o mínimo necessário para 
caracterizar a fazenda meio destruída não tenha sido observado depois. 
Certas coisas existem por derivação e associação; repetem-se, impõem-se – 
e, em letra de forma, tomam consistência, ganham raízes. Dificilmente 
pintaríamos um verão nordestino em que os ramos não estivessem pretos e 
as cacimbas vazias. Reunimos elementos considerados indispensáveis, 
jogamos com eles, e se desprezamos alguns, o quadro parece incompleto. (I, 
p. 27) 

 

Neste trecho do capítulo “Verão” a seca é uma constante. Graciliano Ramos 

presenciou muitas secas nos lugares onde viveu. Mesmo que não se recorde dos detalhes 

desses lugares, na escrita de um livro, o processo de convencionalização, explícito por 

Candido em O personagem do romance, pode acontecer por meio da “associação” e da 

“derivação”, como informa o romancista. O termo “verão” traz consigo um campo semântico: 
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“dificilmente pintaríamos um verão nordestino em que os ramos não estivessem pretos e as 

cacimbas vazias”. E acrescenta: “É sempre assim”; advém daí todos os outros elementos 

semânticos agregados ao termo “verão” conferindo à narrativa o caráter de veracidade. 

Paralelo à descrição do verão, o romancista explica o processo criativo ao assumir esse modo 

de composição literária, como nos exemplos: “me alterou”, “me recorde”, “me leva”, 

“atribuo”, “ignoro”, “pintaríamos”, “reunimos”, “jogamos” e “desprezamos”.   

Para Graciliano Ramos, o sentido do mundo revisitado não está dado previamente. 

No trecho sob análise ele tem por desígnio tornar manifesta a composição de Infância pautada 

numa perspectiva estética que representa as memórias de sua meninice. O romancista parece 

ter consciência de que não está compondo um quadro completo e somente ao reunir os 

destroços da memória compreende o mundo formado pelo mosaico: um mundo sofrido, 

repleto de humilhações e castigos que, “em letra de forma, tomam consistência, ganham 

raízes”.  

A consciência do escritor de que a lembrança de um fato pretérito somente é possível 

a partir das imagens e concepções atuais perpassa por um modelo de busca pelo passado que 

independe do acaso para aflorar. A postura do escritor diante da escrita de suas memórias – 

apesar da diferença de forma e estilo – parece semelhante a do poeta francês Charles 

Baudelaire, para quem o rememorar é, segundo Willi Bolle, “uma espécie de busca” 

(2000,358). Entretanto, essa busca tem uma característica peculiar porque não se trata de um 

trabalho narrativo de memória, ou seja, Baudelaire nunca esteve em busca de uma infância 

para sempre perdida.  

Benjamin, em seu ensaio “Sobre alguns temas sobre Baudelaire”, interpreta a busca 

pela infância do poeta francês como intencional. Conforme reitera Bolle, a Benjamin interessa 

a busca baudelairiana a partir de um conceito de rememoração que, por não se entregar à 

nostalgia e ao utópico, relaciona-se ao processo poético de imaginação, no qual memória e 

imaginação se fundem em busca das “sensações da infância”. Nesse sentido, esclarece Bolle, 

o “tempo reencontrado não é o da infância empírica, biográfica, mas um estado de percepção 

que tem as cores e a vivacidade das impressões infantis – é o estado da criação poética” 

(2000, p. 329).  

 

O homem de gênio tem nervos sólidos; na criança, eles são fracos. Naquele, 
a razão ganhou um lugar considerável; nesta, a sensibilidade ocupa quase 
todo o seu ser. Mas o gênio é somente a infância redescoberta sem limites; a 
infância agora dotada, para expressar-se, de órgãos viris e do espírito 
analítico que lhe permitem ordenar a soma de materiais involuntariamente 
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acumulada. É à curiosidade profunda e alegre que se deve atribuir o olhar 
fixo (...) das crianças diante do novo. (BAUDELAIRE,1996, p. 18) 

 

O escopo do poeta francês é redescobrir o tipo de percepção, peculiar às crianças, 

que sonda em todo objeto as cores e a energia do novo.  Não obstante, Baudelaire não admite 

a possibilidade da existência de coisas novas, conquanto elas existissem, perderiam o caráter 

de novidade no momento em que fossem contempladas. A criança é dotada desta capacidade 

por estar mais atenta aos estímulos. Na idade adulta, quando a razão ocupa um espaço maior, 

diminui a sensibilidade para a percepção, o que leva o indivíduo a tornar-se indiferente diante 

das coisas que o cercam. Baudelaire percebe que o artista está mais suscetível a absorver os 

estímulos (os choques) e, portanto, contemplar o novo.  

Na leitura de Benjamin sobre Baudelaire, o olhar infantil é fundamental para 

compreender o trabalho do poeta francês como um esforço físico. No sentido de confirmar 

esta interpretação, o filósofo se apoia na metáfora do esgrimista usada por Baudelaire para 

descrever o pintor Constantin Guys que, durante a noite, enquanto os outros dormem, procura 

a oportunidade de dar vazão às suas impressões sobre as coisas contempladas junto à massa 

parisiense:   

 

Agora, à hora em que os outros estão dormindo, ele está curvado sobre sua 
mesa, lançando sobre uma folha de papel o mesmo olhar que há pouco 
dirigia às coisas, lutando com seu lápis, sua pena, seu pincel, lançando água 
do copo até o teto, limpando a pena na camisa, apressando, violento, ativo, 
como se tem esse que as imagens lhe escapassem, belicoso, mas sozinho e 
debatendo-se consigo mesmo. (BAUDELAIRE, 1996, p. 23) 

 

O artista contempla durante o dia as imagens da “vida universal” que são 

armazenadas em sua mente. À noite, quando se põe a trabalhar sobre a tela, vale-se do modelo 

oferecido pela memória e pela imaginação. É interessante notar a argúcia de Baudelaire 

quanto à percepção do artista sobre o novo como algo muito rápido ou, como observa Dias, o 

trabalho de criação do artista como um combate, cujo inimigo a ser batido é o esquecimento, 

justificando o ímpeto violento com que o pintor se entrega ao trabalho de memória e se debate 

consigo mesmo para fixar as imagens (DIAS, 2009, p. 128). Portanto, Baudelaire defende 

uma “arte mnemônica” (BAUDELAIRE, 1996, p.29). Esta não se trata de uma arte da 

reminiscência, mas da imaginação criativa – apoiada no trabalho da memória – que tem 

origem num tipo de percepção caracterizada pelo olhar observador, semelhante ao da criança, 

e que carrega o traço da distância, a aura.  
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Em seu ensaio “A imagem”, Otávio Paz atribui à imagem poética a característica de 

cifra da condição humana. Ela traz consigo um significado voltado para o abstrato, para 

alguma coisa possível de ser alcançada por meio de um processo que “aproxima ou conjuga 

realidades opostas, indiferentes ou distanciadas entre si” (1986, p. 95) e que recolhe e 

transcende todos os valores das palavras, pois o gesto poético inaugura para o olhar um modo 

particular de perceber o mundo, como também de expressá-lo.  

Embora o escritor moderno se dê ao direito de, por meio da memória, voltar ao 

passado, ele sempre o faz consciente de que tal exercício insere-se no tempo presente. Seu 

olhar pode, por algum motivo, ser levado a deslocar-se para outros espaços ou para outro 

tempo, mas ele sempre volta ao presente. E é essa consciência de que o passado é também 

constituído de faltas e lacunas que a memorialística de Graciliano Ramos nos apresenta: 

“Desse antigo verão que me alterou a vida restam ligeiros traços apenas. E nem deles posso 

afirmar que efetivamente me recorde” (I, p. 27). O artista sabe que a infância rememorada não 

abre mão de exigir dele, escritor ficcionalista, a linguagem artística, ficcional, usada na 

produção dos seus romances como, por exemplo, São Bernardo.  Nesse sentido, Infância, 

como romance autobiográfico, assenta-se na memória como trabalho, oposta à concepção de 

sonho ou devaneio. Como tal, Graciliano Ramos parece consciente da impossibilidade de 

sobrevivência absoluta do passado. Memória é um ato e um fenômeno social. Na escrita de 

suas memórias de infância, ele se apóia em si mesmo, enquanto sujeito rememorante, no olhar 

da criança e na sua condição de romancista. No processo de criação artística sobressaem, 

portanto, o esquecimento, explícito por meio das hesitações; o olhar atento ao novo sob 

formas conhecidas; e a arte “mnemônica”, na qual memória e imaginação se entrelaçam para 

construir imagens que, fundadas pela “poiesis”, são capazes de portar significados.   
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CAPÍTULO 2 

 

O homem e o outro 

 

O filósofo francês Jean-Paul Sartre disse, em algum momento de sua obra, que a 

consciência humana é um tipo diferente de ser, um Para-si, portadora de um conhecimento a 

seu próprio respeito e a respeito do mundo. O ser Para-si somente o é por meio do outro. Para 

o senso comum o outro é o diverso, o diferente, o mais um, o outrem. Interessa-nos relacionar 

os diversos significados de outro à concepção de refletir, do latim reflectere, no sentido de 

meditar, reflexionar – que contribuem para a leitura pretendida de Infância. A abordagem 

aproxima-se do processo de enunciação da obra em análise, considerando, além do campo de 

referência concedido pelo próprio texto, o sujeito nele escrito e que nele se inscreve.  

A construção do romance autobiográfico Infância acompanha a modificação do 

sujeito que o escreve, projetando uma linha dupla de autorreflexão que nega a supremacia do 

enunciado do texto realista e a existência de um sujeito nos moldes do modelo empírico. No 

desdobramento do narrador, o eu estrangeiro é dotado de concepções e valores legados pela 

experiência individual e coletiva. É sob a égide das formulações culturais que o romancista 

constitui os elementos estruturais da narrativa. Com efeito, um escritor realista, engajado com 

um fazer literário transformador da realidade social, adota técnicas artísticas fomentadoras de 

ações político-sociais, sem que com esse procedimento tenha sua imaginação criadora podada.  

Graciliano Ramos procurou, em seus romances em primeira pessoa, encurtar a 

distância perspectiva entre os narradores e suas referências pessoais. A diluição dos traços 

referenciais é usada, principalmente, nos momentos em que o objetivo do romancista parece 

ser o de amoldar o mundo interior de seus narradores ao mundo externo dos mesmos. Para 

tanto, usa imagens próprias do exercício literário. Como exemplo, tomamos a imagem 

distorcida da vila de Buíque apresentada na forma de corpo aleijado, que ajuda a compreender 

não somente o distanciamento entre os mundos interior e exterior do personagem, mas, 

sobretudo, porque a partir desta distorção, engendrada pelo personagem, o menino elabora um 

panorama mordaz daquela comunidade e, generalizando, da sociedade patriarcal nordestina. 

No viés contrário, o romancista sonda esse mesmo agrupamento humano com um olhar um 

tanto mais condescendente, como se estivesse a pesquisar as razões imperiosas de certos 

comportamentos.       

Em São Bernardo, Graciliano Ramos ironiza a pretensiosa ambição de Paulo 

Honório de escrever um romance em consonância com a práxis capitalista da divisão e da 
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apropriação do trabalho alheio. Ao longo da narrativa, vê-se a crescente transformação do 

personagem em uma espécie de ser deformado física e moralmente, algo que lembra um 

monstro das histórias feéricas. Paulo Honório vai paulatinamente perdendo as qualidades 

humanas para, ao final do romance, enxergar a desfiguração do seu corpo moral estendida a 

seu corpo de homem. A autorrepresentação da transformação do narrador é mostrada de 

maneira quase cinematográfica: nas páginas do romance, a representação de um homem 

historicamente concreto, como o personagem, se efetiva de modo tão palpável que sua própria 

imagem ganha contornos caricaturais que a distorcem no nível da imaginação, do próprio 

personagem, justamente para ganhar um apelo consistente de realismo. Por meio dessa 

estratégia de composição, Graciliano Ramos efetua o desvelamento de um sistema de 

predicação mais profundo do que aqueles que se encontram situados na camada superficial da 

realidade (cf.: ABDALA JÚNIOR, 1996, p. 6). 

A distorção das imagens representadas – tomando os caracteres físicos tanto da vila 

de Buíque em Infância, como de Paulo Honório em São Bernardo – parece, a princípio, 

indicar a pretensão do romancista de trazer para o plano físico, imanente, o desenrolar do 

processo interior de reificação a que é submetido o homem inserido na sociedade moderna. 

Sob o olhar crítico, o narrador estrangeiro avalia não somente a sociedade deformada 

que a vila de Buíque representa, mas também em sua reflexão se autoavalia, colocando-se 

como membro dessa sociedade, numa busca por redenção dos juízos de valor disseminados 

pela mesma e por ele incorporados enquanto seu membro. Dessa forma, o romancista busca 

compreender o outro a partir da relação Homem e Sociedade e Homem em si mesmo. 

 

2.1 O outro: um corpo aleijado 

 

“Esse julgamento absurdo acompanhou-me. Fixou-
se. Ganhou raízes. Indigno-me, quero extirpá-lo.” 
                                  Graciliano Ramos, Infância 

 

A construção do abismo existencial analisado na fundação do mundo do narrador 

menino, como já visto na primeira parte deste trabalho, é caracterizada como elemento 

desdobrador e, portanto, funciona como um procedimento literário indispensável na análise do 

enredo e de suas repercussões discursivas em Infância. Desse desdobramento, surge, no plano 

da enunciação, um narrador estrangeiro, intruso, cujo caráter é mais analítico e observador do 

que o do narrador menino, que se acha preso ao passado do mundo incongruente.  
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Como estrangeiro, esse narrador do presente faculta a seu olhar o trânsito temporal 

de modo a deslocar-se do presente ao passado, e vice-versa. Este deslocamento opera como 

condição e símbolo da memória, constituindo-se numa forma específica de interação com a 

sua própria história, marcada por uma relação ambígua de proximidade e distância. A sua 

percepção revela traços incomuns entre o narrador estrangeiro e o mundo revisitado: o sujeito 

rememorante parece não se sentir como alguém possuidor dos atributos característicos 

daquele mundo outro, muito menos do menino personagem, que se lhe afigura distante e 

quase estranho.  

Georg Simmel, em O estrangeiro, ao tratar da diferença entre o estrangeiro e o 

visitante argumenta que a distância nas relações denota “que o próximo está remoto, e o ser 

estrangeiro ou o estranho, contudo, seria aquele que se encontra mais perto do distante”. 

(SIMMEL, 1908, p. 509). Se considerarmos essa posição de Simmel em relação à noção de 

estrangeiro, veremos que a relação de proximidade e distância converte-se assim em uma 

relação tensa e conflituosa, em virtude de o eu estrangeiro ser híbrido e estar fixo em um 

“entrelugar”, espaço esse marcado por outras concepções multiplamente caracterizadas.  Esse 

“entrelugar” é um espaço de transposição de valores e concepções abertas para a passagem da 

superação de singularidades, como conceitos primários ou categorias fixas, levando o 

narrador estrangeiro a desenvolver uma postura bastante crítica diante de hierarquias rígidas. 

Desse espaço aflora uma narrativa sem referências específicas em decorrência de certo 

desconforto, ou melhor, certo estranhamento precisamente uma vez que essas referências 

frequentaram a escuridão.   

Assim, esse narrador estrangeiro, por fazer parte e, simultaneamente, não integrar o 

mundo onde se encontra, o mundo de sua meninice, tem consciência de que, embora arraigado 

a esse mundo extinto, já não possui com ele vínculos fortes que o identifique com esse lugar 

de origem. Consequentemente, o eu rememorante é portador de um ponto de vista peculiar, 

que lhe traz uma sensação de estranheza e de desconforto. Localizado num lugar onde pode 

contemplar os efeitos da ação corrosiva do tempo sobre o antigo mundo patriarcal em que 

viveu, e sobre seu próprio ser, passa então a reavaliar as experiências pretéritas com um olhar 

talvez mais condescendente. Longe de trazer ordem e harmonia à sua percepção, esse olhar 

condescendente, e às vezes de simpatia, ocasionalmente retrocede numa condenação de 

pessoas e acontecimentos do passado. Mesmo o memorialista não está incólume aos conflitos 

interiores com o mundo – conflitos tão presentes nos personagens ficcionais de Graciliano 

Ramos. É esse eu, cindido por sentimentos opostos, que habita o romancista no momento em 

que toma a pena para escrever suas memórias.  
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Em Infância, o narrador descreve os primeiros anos de sua existência, marcados pelo 

deslocamento entre as vilas de Buíque e Viçosa. Com a noção de distância, da qual nos fala 

Simmel, o narrador estrangeiro, no capítulo “A vila”, revisita Buíque com o olhar crítico 

sobre a sociedade, e sobre si mesmo, buscando compreender o outro a partir das condições de 

vida do mundo vivenciado.   

 

Buíque tinha a aparência de um corpo aleijado: o largo da Feira formava o 
tronco; a rua da Pedra e a rua da Palha serviam de pernas, uma quase 
estirada, a outra curva, dando um passo, galgando um monte; a rua da Cruz, 
onde ficava o cemitério velho, constituía o braço único, levantado; e a 
cabeça era a igreja, de torre fina, povoada de corujas. Nas virilhas, a casa de 
seu José Galvão resplandecia, com três fachadas cobertas de azulejos, 
origem do imenso prestígio de meninos esquivos: Osório, taciturno, Cecília, 
enfezada, e D. Maria, que pronunciava garafa. Na coxa esquerda, isto é no 
começo da rua da Pedra, o açude da Penha, cheio das músicas dos sapos, 
tingia-se de manchas verdes, e no pé, em cima do morro, abria-se a 
caminhada da Intendência.  (I, p. 51) 

 

Posto no “entrelugar” de superação do irreal, o narrador estrangeiro, numa visada 

panorâmica, antropomorfiza a vila de Buíque. O espaço é metaforizado como um corpo 

aleijado, no qual o romancista busca apreender o todo, e o além das aparências, percorrendo 

becos, ruas e praça como se captasse a geografia do espaço por dentro. O mapeamento da vila 

é feito de modo a conferir impressões não somente físicas, mas também da sociedade 

provinciana em que viveu nos primeiros anos do século XX.  Diferentemente do olhar 

metonímico do narrador do mundo incongruente, o olhar de estrangeiro alcança mais que 

flashes e relances, partes desconexas e imprecisas. Imprime novos valores, agregados ao 

longo do tempo decorrido entre a infância e o instante da rememoração, projetando na 

imagem do corpo deformado os costumes, os hábitos, a mentalidade e os preconceitos dos 

moradores da vila.  

Na topografia da Buíque revisitada na parte alta da vila ficava a igreja de Padre João 

Inácio, qual um posto de vigilância, sempre a observar a vila, como as corujas na torre. Em 

seu entorno, circulavam as notícias e os encontros domingueiros. No tronco, o largo da Feira, 

concentravam-se os poderes institucional, político e religioso, responsáveis pelo 

funcionamento da vila; bem próximo desse local – nas virilhas – o tecido habitacional de 

maior prestígio. No plano baixo, nas pernas, ficavam as ruas da Palha e da Pedra, local 

correspondente às atividades comerciais de menor valor social e às áreas habitadas pelos 

menos favorecidos. Nessas ruas da parte baixa da vila, atuavam os professores, cujo 

desprestígio social se evidenciava espacial, econômica e socialmente: “D. Maroca, particular 
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e casada com seu Antônio Justino, funcionava na rua da Palha – e, por ser particular, excedia 

o colega, oficial e, consequentemente, desleixado na opinião dos pais de família” (p. 52). A 

estrutura física, geográfica, de Buíque expressava as próprias relações de poder da sociedade 

patriarcal nordestina do início do século XX: com conservadorismo marcava o monótono 

compasso de marasmo da inabalável vida estanque dos moradores da vila.  

Os adjetivos “velho”, “desleixado”, “quinca”, “matuto”, “preguiçoso” e “desfigu-

rado”, usados para caracterizar pessoas de menor prestígio profissional, passam a ser 

incorporados ao espaço. O cenário da vila, com todas essas deformidades, recebe uma 

abordagem coloquial absorvida pelo cotidiano comum de ar tacanho.  A metáfora da urbe, 

empregada para percorrer e decompor suas ruas e praça – espaço por excelência coletivo –, 

ganha corpo e feições de aleijão por ter um ambiente mental provinciano e não acompanhar as 

mudanças advindas com a modernidade:  

 

Fatos antigos se renovavam, confundiam-se com outros recentes. Debatiam-
se Canudos, a revolta da armada, a abolição e a guerra do Paraguai como 
acontecimentos simultâneos. A República, no fim do segundo quadriênio, 
ainda não parecia definidamente proclamada. Realmente não houvera 
mudança na vila. (I, p. 54) 

 

Na sociedade brasileira semicolonial8, o homem se vê condenado a uma vida 

insignificante e preso a um “pequeno mundo”. Diante dessa situação de estagnação social 

desenrolam-se os dramas humanos, formam-se os laços afetivos, amalgamam-se as 

especificidades que caracterizam a sociedade brasileira desse período.  

No Brasil, o capitalismo não se desenvolvia com as mesmas características que em 

outras partes do mundo, pois, como defende Carlos Nelson Coutinho, o capitalismo brasileiro 

serviu para fortalecer o isolamento do indivíduo e distanciar ainda mais o homem do 

“pequeno mundo de uma mesquinha vida privada” (COUTINHO, 1978, p. 76). Dentro dos 

limites do “pequeno mundo” forma-se o timbre dos membros dessa sociedade – muitos se 

veem confortáveis, enquanto outros enxergam no rompimento dessa prisão o único caminho 

para encontrar uma verdadeira comunidade humana. Graciliano Ramos se encontra entre 

esses últimos; a literatura parece ser o seu instrumento de libertação. 

A metáfora do corpo aleijado para designar a sociedade é sugestiva da posição do 

romancista levantada por Nelson Coutinho. Do ponto de vista etimológico, antropomorfia 

                                                 
8 Para efeito de esclarecimento, consideramos como sociedade semicolonial a sociedade brasileira do final do 
século XIX a início do século XX, na qual o capitalismo não promoveu uma transformação social revolucionária 
que pudesse desenvolver “um grande mundo democrático” (COUTINHO, 1978, p. 76).  
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significa “imagem do homem”. A imagem pode ser construída tanto isoladamente pelos 

indivíduos ou pode ser uma construção coletiva, constituída por uma gama de entidades 

representativas de um momento histórico e de uma cultura.   A imagem de Buíque como 

corpo disforme é permeada pela crítica do romancista que, investido do narrador implícito, o 

eu estrangeiro, capta por meio da memória os defeitos daquela sociedade. Mas o estatuto de 

ficção do texto graciliano, referenciado por elementos do pretérito do escritor, não é de 

maneira alguma um privilégio exclusivo de artistas e escritores de textos ficcionais.  

Embora Maurice Halbwachs tenha sofrido grande influência de Bergson, abordou em 

seus estudos sobre memória, A memória coletiva, um ponto de vista diferente. Enquanto 

Bergson compreende a memória como uma espécie de força espiritual a que estaria oposta a 

matéria como seu único limite e como tal capaz de refrear o espírito (que é a memória) e 

assim causar esquecimento, Halbwachs introduz uma abordagem sobre as relações entre o 

sujeito e as coisas lembradas. Tomando como referência essa ausência de uma abordagem da 

memória como fenômeno social, desenvolve o conceito de memória coletiva: a existência da 

memória individual estaria atrelada à memória coletiva, em virtude de todas as lembranças 

serem formadas no interior de um grupo.  

 

Se a memória coletiva tira sua força e sua duração do fato de ter por suporte 
um conjunto de homens, não obstante eles são indivíduos que se lembram, 
enquanto membros do grupo. Dessa massa de lembranças comuns, e que se 
apoiam uma sobre a outra, não são as mesmas que aparecerão com mais 
intensidade para cada um deles. Diríamos voluntariamente que cada 
memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este 
ponto de vista muda conforme o lugar que eu ali ocupo, e que este lugar 
mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios. Não é de 
admirar que, do instrumento comum, nem todos aproveitem do mesmo 
modo. Todavia quando tentamos explicar essa diversidade, trabalhando com 
rememorações voltamos sempre a uma combinação de influências que são, 
todas, de natureza social. (Halbwachs, 1990, p. 51)  

 

O retorno ao passado não é um ato isolado, pois mesmo que a ação de rememorar 

parta de um indivíduo, ela não consiste unicamente de um ponto de vista. Os indivíduos 

recordam como membros de grupos. A memória coletiva tem por suporte o conjunto das 

pessoas integrantes de um grupo e seu instrumento comum é a memória coletiva. Por sua vez, 

a memória individual é um ponto de vista da memória coletiva. Este ponto de vista é mutável, 

isto porque depende das relações com outros fatores sociais. Para o filósofo, a memória 

pressupõe trabalho, reconstrução, e não sobrevivência pura e absoluta do passado. A 
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lembrança é uma imagem concebida com elementos que estão, no momento da rememoração, 

à nossa disposição, no conjunto de representações infundidas em nossa consciência atual. 

Graciliano Ramos não estampa a realidade, mas produz um efeito a partir das 

expressões discursivas sobre ela. Sua visão da realidade de alguma maneira relaciona-se com 

os campos de conhecimento da cultura, sem que isso tolha sua imaginação criadora; dessa 

forma, a crítica à sociedade provinciana da Buíque revisitada proporciona ao romancista 

alcançar mais que uma aproximação da imagem do corpo aleijado com os defeitos daquela 

sociedade. Ao reforçar deliberadamente a carga semântica do adjetivo “aleijado”, com suas 

conotações depreciativas – partilhadas culturalmente por grande parte dos membros dessa 

sociedade – ele toca no cerne da problemática que envolve as relações de poder, educação, 

preconceito e julgamento prévio de valores sobre os indivíduos, alcançando também 

esteticamente a sociedade patriarcal e provinciana. A escrita do romancista espera pelo tempo 

da escrita: a Buíque revisitada aguarda o momento em que talvez seja possível alcançar 

valores outros, mais humanos. 

Talvez por não negar certas influências que as instituições sociais de sua infância 

tiveram sobre si, em alguns momentos Graciliano Ramos parece expressar uma espécie de 

identificação com seus conterrâneos, na medida em que os julga e os condena. Mas a imagem 

da deformação da sociedade parece ensaiar, por outro viés, também um movimento de 

compreensão das forças motivacionais que levaram as pessoas pertencentes àquele mundo a 

agir da maneira como agiram. Sob o olhar de estrangeiro, calcado no presente da escrita e 

filtrando por meio da distância temporal a experiência e os valores legados pela tradição, em 

muitos momentos de Infância, Graciliano Ramos mostra-se mais condescendente com o 

outro. 

 Seu olhar mapeia o comportamento dos moradores da vila e possibilita ao narrador 

estrangeiro descrever a vida de seu Afro e d. Maroca, personagens de certa forma 

transgressores de uma interdição do código moral no plano da sexualidade: residindo no 

“Cavalo- morto, zona imprópria” da vila, seu Afro e d. Maroca viviam juntamente com o 

compadre do casal uma relação incomum naquele tempo e supostamente subversora da ordem 

social. Essas personagens, ao mesmo tempo em que são agentes, tornam-se vítimas de sua 

própria transgressão, pois “as pessoas que discutiam Canudos e o Barão de Ladário faziam 

caretas de repugnância, largavam frases contundentes ou gestos obscenos” para caracterizar o 

casal na ausência de seu Afro e d. Maroca. Embora o menino não compreendesse o férreo 

julgamento investido contra essas pessoas, também o absorveu. De tão arraigados, os 

preconceitos morais da sociedade patriarcal prologaram-se até a fase adulta do romancista. 
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Mais tarde, o narrador estrangeiro refletiria racionalmente sobre aqueles julgamentos, com um 

travo acre e um sentimento de culpa ante a impotência de livrar-se de preconceitos antigos:  

 

Contudo esse julgamento absurdo acompanhou-me. Fixou-se. Ganhou 
raízes. Indigno-me, quero extirpá-lo, reabilitar seu Afro e d. Maroca. Duas 
pessoas normais. Penso assim. E desprezo-as, sinto-as decaídas. Impossível 
deixar de senti-las decaídas. Repito mentalmente os desconchavos de padre 
João Inácio. (I, p. 58) 

 

O narrador estrangeiro vê-se condicionado aos valores da sociedade da vila de 

Buíque. A conjunção adversativa “contudo” demarca a distância afetiva entre o momento 

revisitado e o instante da rememoração, reproduzindo a ideia de perpetuação do efeito 

causado pela lembrança. O uso dos verbos no passado “acompanhou-me” e “Fixou-se” 

confirmam o caráter social da memória, enquanto o uso dos verbos no presente do indicativo 

“indigno”, “quero”, “penso”, “desprezo”, “sinto”, “repito” marcam a posição do narrador 

estrangeiro e, implicitamente, a posição do romancista, no presente da escrita, que se põe a 

analisar a situação passada há quase cinquenta anos, talvez numa tentativa de extirpar de si 

mesmo os ranços de preconceito identificados com um tempo e um lugar que parecem 

sobreviver em sua alma. As experiências históricas, culturais e existenciais não foram 

suficientes para extingui-los; perversa, a memória acusa a sobrevivência de valores antigos e 

renitentes: “E desprezo-as sinto-as decaídas. Impossível deixar de senti-las decaídas”. Mesmo 

após algumas décadas a memória de uma vida sexual distinta daquela preceituada pelas 

antigas regras de convívio social lhe parece pecaminosa: “Repito mentalmente os 

desconchavos de padre João Inácio”.  

De fato, não é fácil trocar valores referenciais e comportamentos, ainda que os novos 

tempos pareçam trazer consigo os ventos da transformação e da mudança. No capítulo “Vila”, 

predominantemente voltado para o olhar do menino, Graciliano Ramos descreve o espanto da 

criança ao se deparar com o espaço urbano: “De repente me vi apeado (...), num mundo 

estranho (...) cheio de casas brancas ou pintadas (...).  Havia duas maravilhosas: uma de 

quadrados faiscantes, uma que se montava noutra. (...) longe da fazenda, considerei-me fora 

da realidade e só” (I, p. 47). O rompimento com a experiência das formas manuais de 

trabalho, o contato com as “casas de vidro” e o ambiente letrado causam-lhe estranhamento.  

No início do século XX, o Brasil passava de um modelo econômico patriarcal e rural e de um 

sistema político monárquico para uma nova ordem burguesa, republicana e moderna. 

Metonimicamente, estas transformações reverberam no estonteamento do pequeno diante da 

vila em que fora jogado: o menino Graciliano de Infância e sua família, assim como inúmeros 
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nordestinos, se viam despreparados para vivenciar o processo de modernização do Brasil 

desse período, uma vez que a reorganização das relações sociais e políticas foi apenas 

epidérmica.  

No momento da escrita dos capítulos de Infância, as mudanças decorrentes do 

processo de modernização por que passava a capital do Rio de Janeiro, com seus 

consequentes ventos de modernidade, trouxeram também mudanças na forma de pensar, 

influenciando a adoção de novos comportamentos. Cumpre observarmos que Graciliano 

Ramos viveu um longo período entre Buíque (Pernambuco), Viçosa e Palmeira dos índios 

(Alagoas); embora uma retraída modernização viesse a visitar timidamente esses rincões, com 

a ideia de progresso relacionada aos avanços tecnológicos e ao aparecimento de máquinas 

como automóveis, telefone, telégrafos e rádios – máquinas com as quais se tem a percepção 

de mudanças ocorridas numa velocidade mais acelerada –, o seu espírito provinciano e 

conservador continuou predominando e ditando as formas de convivência social.  

De um modo geral, no Brasil, mesmo em cidades onde uma modernização do 

panorama arquitetônico fazia-se notável e os avanços tecnológicos chegavam mais rápido, 

como Belo Horizonte, não havia correspondência entre as formas modernas e uma possível 

modernidade cultural da sua sociedade, conforme nota Dias (2009), ao analisar a poesia 

drummondiana produzida na década de 1960, 

 

Os versos de “Canção da Moça-Fantasma...” evidenciam que as formas 
modernas da capital mineira aparentemente trazem consigo o convite à 
exteriorização e à satisfação dos impulsos individuais. Porém, a paisagem 
espiritual ou mental da sociedade belo-horizontina, profundamente 
provinciana, ergue-se em direção contrária à indicada pelo panorama 
arquitetônico da cidade, constituindo uma força que reprime e tolhe 
quaisquer tentativas que conduzam à satisfação dos desejos individuais 
interditados, especialmente o desejo sexual. (DIAS, 2009, p. 27) 

 

 A Buíque da infância do romancista era uma vila demograficamente acanhada, com 

poucos sinais de modernização do ponto de vista arquitetônico e escassos meios de 

comunicação. As notícias demoravam a chegar, “Fatos antigos se renovavam, confundiam-se 

com outros recentes”. Não era de se estranhar, por conseguinte, que, diante dessa condição e 

de uma sociedade conservadora, os dogmas religiosos e valores patriarcais prevalecessem 

acima de hábitos mais modernos.  

Observe-se que, em São Bernardo, Graciliano Ramos apresenta nas figuras de Paulo 

Honório, Madalena e seu Ribeiro a dicotomia entre o prenúncio da modernidade e o 

pensamento provinciano. O romance pauta-se na relação conflituosa entre dois momentos, 
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distanciados no tempo, integrantes da perspectiva do personagem Paulo Honório: o momento 

em que se apresenta como empreendedor moderno e o momento em que tenta recompor o 

passado. No primeiro momento, as contradições do processo de modernização capitalista no 

Brasil mostram-se pungentes na trajetória do personagem. Ao mesmo tempo em que mantém 

atitudes senhoriais em seu empreendimento, também se mostra um adepto do processo de 

modernização da economia:  

 

Efetuei transações arriscadas, endividei-me, importei maquinismos e não 
prestei atenção aos que me censuravam por querer abarcar o mundo com as 
pernas. Iniciei a pomicultura e a avicultura. Para levar meus produtos ao 
mercado, comecei uma estrada de rodagem. (...) Enquanto estive 
esburacando São Bernardo, tudo andou bem; mas quando varei quatro ou 
cinco propriedades, caiu-me em cima uma nuvem de maribondos. (SB, p. 
49) 

 

O processo de aquisição da São Bernardo e sua posterior modernização com a 

diversificação da produção, qualificação do gado, implantação da avicultura, abertura de 

estrada, incorporação de energia elétrica, é evidenciado numa narrativa veloz nos primeiros 

capítulos do romance, sugerindo a ânsia da personagem pela posse e o ritmo da vida moderna.  

Ainda que o espaço físico da fazenda se apresente totalmente diverso do espaço 

urbano, Paulo Honório é um exemplo da dicotomia Moderno versus Provinciano, sobretudo 

quando tem sua personalidade contrastada com a de sua esposa Madalena.  Ao negar 

submissão ao marido, Madalena representa a mulher em busca de seu espaço dentro de uma 

sociedade patriarcal. Por ser professora, primeiro grupo feminino a ter um reconhecimento no 

campo profissional junto às classes média e alta do país, suscita em seu esposo admiração e 

certa inveja por ser dotada de qualidades intelectuais, principalmente no que se refere à 

linguagem. Porém, a emancipação da mulher é algo inconcebível para Paulo Honório. Além 

disso, o incômodo de Madalena face à precária condição de vida dos funcionários da fazenda 

choca-se com seus valores senhoriais e, simultaneamente, com sua visão capitalista. 

Mas nem mesmo Madalena com seu espírito de bondade e seus atributos de mulher 

moderna está isenta dos valores da sociedade do período. Ao receber a proposta de casamento 

de um homem quase desconhecido, apesar de pedir tempo para refletir, pensa no casamento 

como um contrato: “O seu oferecimento é muito vantajoso para mim... muito vantajoso (...). 

A verdade é que sou pobre como Jó, entende?”. Com o intuito de fechar negócio, Paulo 

Honório responde: “Se chegarmos a acordo, quem faz um negócio supimpa sou eu” (SB, p. 

102). Depois de terem acertado o pedido, casam-se em uma semana. Dessa forma, a dualidade 
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entre o Moderno e o Provinciano parece repousar também em Madalena. Ao mesmo tempo 

em que cede a um casamento nos moldes da sociedade patriarcal, sua profissão lhe dá 

autonomia de pensamento, despertando-lhe o desejo de participar politicamente e ajudar os 

empregados da São Bernardo, desempenhando assim o lado moderno e humano de sua 

personalidade.  

A figura do personagem Paulo Honório predomina durante toda a narrativa. As 

poucas vezes em que se tem o destaque para personagens secundárias no romance, Graciliano 

Ramos enfoca justamente o choque do homem com as formas modernas de vida. Seu Ribeiro, 

contador da São Bernardo, é o oposto de Paulo Honório em vários aspectos, como a 

linguagem, relações de amizade, ritmo de vida. Sua história, contada na voz do protagonista, é 

determinada por dois momentos distintos na história do país: o patriarcalismo e a progressiva 

ascensão do capitalismo. Enquanto moço, exemplo de sabedoria e justiça, era homem 

respeitado pelos moradores do lugar em que vivia, resolvendo contendas entre as pessoas e 

dando trabalho à população em sua produtiva fazenda de algodão. Na medida em que os anos 

passavam, seu Ribeiro foi perdendo o prestígio em virtude do crescimento do lugar e da 

gradual chegada da modernidade.  

João Luiz Lafetá, em seu “O mundo à revelia”, atribui ao capítulo VII de São 

Bernardo, dedicado à narração da vida do personagem seu Ribeiro, função estrutural 

importante no romance.  Como um parêntese na sequência narrativa das ações triunfantes do 

protagonista, a narração da história de vida de seu Ribeiro delimita a diferença na percepção 

de mundo entre ele e Paulo Honório e as novas configurações nas paragens periféricas do 

Brasil: seu Ribeiro pertence a outro tempo e, por não se adaptar ao sistema “Paulo Honório”, 

termina alijado e na miséria a ponto de ser encontrado pelo protagonista “chupando uma 

barata na Gazeta do Brito”, em Maceió; já o protagonista alcança seu “fito na vida”: a posse 

da fazenda São Bernardo.   

Paulo Honório estabelece uma comparação implícita na narrativa sobre a vida do 

personagem ao relacionar sua idade e seu estado de ânimo à sua condição: “Seu Ribeiro tinha 

setenta anos e era infeliz, mas havia sido moço e feliz”. Atribui assim à história do país 

valores contraditórios, pois felicidade, juventude, reconhecimento e tradição, características 

descritas na primeira parte da vida do personagem, estão vinculadas a um modelo 

ultrapassado, patriarcal; por conseguinte, infelicidade, velhice, solidão, individualismo e 

inovação são vinculados ao capitalismo. O fato de seu Ribeiro não ter acompanhado as 

mudanças ocorridas na organização social, política e econômica do país o transformou, na 

visão de Paulo Honório, num fracassado: “Tenho a impressão de que o senhor deixou as 
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pernas debaixo de um automóvel, seu Ribeiro. Por que não andou mais depressa? É o diabo” 

(SB, p. 46). Seu Ribeiro é o contraponto de Paulo Honório. Mas por trás do espírito 

empreendedor do fazendeiro vimos uma trajetória de ascensão vinculada às ações senhoriais, 

característica semelhante a descrita pelo ensaísta Dias ao afirmar que a arquitetura da Belo 

Horizonte do decênio de 1960 era um “convite à exteriorização e à satisfação dos impulsos 

individuais”, podada por uma mentalidade provinciana da sociedade do período.  

Com efeito, percebemos durante a narrativa, o instinto de propriedade de Paulo 

Honório ser paulatinamente rebaixado do mesmo modo que sua condição de fazendeiro. A 

Revolução de 1930, período histórico em que ocorrem os fatos narrados, deflagra problemas 

de restrição de crédito, queda dos produtos agrícolas e, consequentemente, a decadência de 

São Bernardo: “entrei nesse ano com o pé esquerdo. Vários fregueses que sempre tinham 

procedido bem quebraram de repente” (SB, p. 211). Em um instante de devaneio, Paulo 

Honório, numa visão diferente de sua opinião sobre seu Ribeiro descrita no capítulo VII, 

imagina, a partir da história de vida do personagem, como teria sido a sua vida, caso tivesse 

escolhido outro caminho:  

 

Penso no povoado onde seu Ribeiro morou, há meio século.  Seu Ribeiro 
acumulava, sem dúvida, mas não acumulava para ele. Tinha uma casa 
grande, sempre cheia, o jerimum caboclo apodrecia na roça — e por aquelas 
beiradas ninguém tinha fome. Imagino-me vivendo no tempo da monarquia, 
à sombra de seu Ribeiro. Não sei ler, não conheço iluminação elétrica nem 
telefone. Para me exprimir recorro a muita perífrase e muita gesticulação. 
Tenho, como todo o mundo, uma candeia de azeite, que não serve para nada, 
porque à noite a gente dorme. Podem rebentar centenas de revoluções. Não 
receberei notícia delas. Provavelmente sou um sujeito feliz. (SB, p. 219) 

 

A condição conflituosa vivenciada pelo protagonista nesse momento da narrativa 

evidencia sua inadaptação a qualquer outro modo de vida. Ao retomar a história de seu 

Ribeiro, parece antes que sua visão do sistema capitalista, do qual se tornou um progressista, 

tenha se transformado em um corpo aleijado como a vila de Buíque: as melhorias trazidas 

pela modernidade, concedidas aos empregados da São Bernardo como favor, são, por um 

momento, vistos como dispensáveis e até mesmo obstáculos à felicidade. Mas, como não 

consegue libertar-se de seu sentimento de posse, Paulo Honório retoma a consciência e seu 

mundo continua sendo, para ele, o correto e o melhor.  

Graciliano Ramos fará da atuação literária uma forma de compreensão da sociedade 

moderna e da luta interior travada entre o indivíduo e essa sociedade, da qual Paulo Honório é 

um sobrevivente. O encontro entre o menino de Infância e o narrador estrangeiro aparece em 
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outros romances do escritor como um traço de sua escrita relacionada à sua experiência de 

vida e sua percepção do Humano. Para Graciliano Ramos, o campo literário, no qual a 

“excessiva gordura” destoava da solução estilística ideal e a palmeira já não era mais um 

símbolo da nação, abria-se para contrabalancear as necessidades impostas pelo 

empreendimento de consolidar uma cultura e uma tradição nacional.  

A experiência de escritor assenta o romancista numa zona de mudanças na qual o 

debate sobre o moderno ultrapassa o campo estético e artístico.  As questões referentes ao 

processo de reestruturação do Estado, de certa forma, impuseram redefinições dos contornos 

intelectual e simbólico permeando a produção artística e cultural da época.   

Ao analisar o plano cultural brasileiro da década de 1930 em A Revolução de 1930 e 

a cultura, Candido observa um forte viés ideológico e um engajamento de artistas e 

intelectuais nas diversas áreas da sociedade atingirem, nesse período, um limite inédito na 

história cultural do país. Na literatura, o ideal de transformação da realidade brasileira ocorreu 

por meio de “atualizações” das conquistas, sobretudo no campo estético, da geração de 1922, 

abrindo o caminho para o viés ideológico de emancipação pela arte, da segunda geração 

modernista (2003, p. 185).  

Em seu ensaio “Literatura e subdesenvolvimento”, Candido nota que os ideais de 

país novo foram cedendo lugar à crescente consciência de país subdesenvolvido, corroborada 

pelo contexto histórico do período marcado no plano internacional pela Segunda guerra 

mundial e, no plano nacional, pela instauração da ditadura do Estado Novo. Desse panorama, 

avulta uma perspectiva pessimista a respeito das classes dominantes, “vendo na degradação 

do homem uma consequência da espoliação econômica, não do seu destino individual” 

(CANDIDO, 2003. p. 160). Essa visão problemática do presente fez brotar uma aproximação 

entre o artista e o mundo, por meio da sua inserção na matéria histórica.  

As reflexões de Candido encontram ressonância na formulação proposta por Lafetá 

em seu conhecido livro 1930: a crítica e o Modernismo, publicado originalmente em 1974. 

Nas análises do crítico sobre as duas fases do Modernismo, verifica-se na primeira, nos anos 

1920, um projeto estético imbuído de uma revolução na linguagem; enquanto no decênio de 

1930 dá-se ênfase ao projeto ideológico, com destaque para a relação entre arte, ideologia e 

sociedade (LAFETÁ, 2000, p. 19-20).  

Dias, apoiado nas considerações de Candido, observa que a origem da tensão entre o 

eu e o mundo na lírica drummondiana faz parte do projeto do poeta de aproximar-se das 

propostas modernistas, as quais anunciaram, além de outros preceitos, o engajamento da arte 

no contexto histórico-social. Drummond se filiaria à notação do drama existencial sem, 
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contudo, abandonar o ato político (DIAS, 2009, p. 19). Parece-nos que Graciliano Ramos, 

embora negasse a aproximação com as propostas modernistas, tinha como objetivo o 

engajamento da arte no contexto histórico-social, como Drummond. Nos romances Infância e 

São Bernardo a subordinação do mundo exterior ao drama íntimo do menino Graciliano de 

Infância e da personagem Paulo Honório representa bem o amálgama entre investigação 

ontológica e problemas sociais. 

Em Caetés, Graciliano Ramos ainda está preso ao naturalismo descritivo em que são 

sobrepostas parcelas da realidade. Com São Bernardo, segundo romance, o autor passa a 

incorporar a crônica social. A mudança na estrutura romanesca explicita o amadurecimento 

pessoal do autor que viveu, entre o primeiro e o segundo romance, a Revolução de 1930. As 

circunstâncias que envolveram esse evento histórico ajudaram-no a ampliar sua visão das 

forças sociais em choque na realidade brasileira, levando-o a participar ativamente da vida 

política e social do país. A esse respeito, o crítico Nelson Coutinho argumenta que esse evento 

histórico possibilitou ao romancista a passagem da observação à participação na história, 

marcando a transição do naturalismo pessimista ao realismo crítico e humanista, pois o olhar 

do romancista observador restringe a utilização de critérios seletivos capazes de perceber o 

que realmente é essencial para captação do real e das forças propulsoras determinantes da 

realidade. Para Coutinho, 

 

Só a defesa dos valores humanistas – a luta contra as forças que mutilam o 
homem, destruindo sua integridade – pode lhe permitir a criação de uma 
estrutura romanesca orgânica e viva (não importa se o escritor está ou não 
consciente de que defende estes valores). Tal como na arte em geral, também 
no romance o fundamento da universalidade artística é a defesa da 
humanitas contra a alienação. (COUTINHO, 1978. 85) 

 

Em São Bernardo a defesa da humanitas acontece inclusive no campo formal. A 

composição “frouxa” e “desorgânica” de Caetés cede espaço à estrutura “fechada”, livre da 

descrição extensiva de fragmentos do real, ao tempo que elege como núcleo central o conflito 

não somente das forças alienantes do homem no interior de um mundo mesquinho, como 

também o conflito interior capaz de incitar o homem à descoberta de um sentido para a vida a 

partir de uma abertura para o humanismo.  

Para que ocorra esse movimento da realidade na estrutura romanesca é necessário 

que os “tipos excepcionais” sejam superiores à média cotidiana, pois apenas dessa maneira, 

poderão absorver em si o limite das possibilidades concretas pertencentes às forças em 

contradição (COUTINHO, 1978, p. 86). Paulo Honório e Madalena são portadores extremos 
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das características dos membros das classes que representam: enquanto Paulo Honório luta 

contra o seu “primitivo status quo” por meio da obsessão pela posse da fazenda, sua 

personalidade vai sendo delineada. Madalena também leva ao extremo sua humanidade, ao 

perceber seu fracasso diante das forças das quais Paulo Honório é o representante, prefere a 

morte a ter que se dobrar à reificação do marido. Ela é o extremo da representação das 

possibilidades de parte da classe média urbana, portadora de uma ideologia humanista sincera, 

porém abstrata. Essa circunstância, por não encontrar um campo fértil de reprodução, como 

percebemos por meio da sociedade provinciana da vila de Buíque, não favoreceu o 

desenvolvimento de seus ideais de fraternidade e solidariedade (COUTINHO, 1978, p. 93).   

Para Candido, diferentemente da maioria dos escritores de sua época, Graciliano 

Ramos não teria se prendido à “galeria dos tipos”, na medida em que não foi propriamente um 

inventor de personagens, mas de situações, das quais faz emergir os personagens (CANDIDO, 

2006b, p. 91). Essa característica da narrativa do autor de São Bernardo, levantada pelo 

crítico, talvez tenha sido melhor explicada por Lafetá, quando destaca que os dois primeiros 

capítulos se concentram em lances de apreensão das principais características do narrador, 

sem sabermos do jogo de autoidentificação direta, implícito na constituição do romance.  A 

sensação do leitor diante desse jogo é a do abrupto arremesso para o interior de um mundo, 

sem uma preparação que nos viabilize a nos localizarmos na história; quando nos 

apercebemos, já estamos envolvidos na ação. Essa técnica narrativa graciliana, ao mesmo 

tempo em que deixa o leitor sem chão, favorece o desenho da personalidade do narrador.  

Nas primeiras linhas, percebemos o caráter controlador e empreendedor do 

personagem em sua obstinada busca pela posse através de um ritmo narrativo acelerado; a 

partir do momento em que Paulo Honório toma uma atitude mais introspectiva, o ritmo 

narrativo torna-se mais lento.  

Lafetá destaca na técnica narrativa de São Bernardo um ponto importante: “Paulo 

Honório nasce de cada ato, mas cada ato nasce por sua vez de Paulo Honório. Nós o vemos 

por meio das ações, mas, por outro lado, é ele quem deflagra todas as ações” (LAFETÁ, 1995, 

p. 195). Assim, por uma questão de coerência entre personagem e ação, não restou alternativa 

ao escritor Graciliano Ramos senão conceder a Paulo Honório a condição de narrador e 

pseudoautor, condição esta imposta pela própria ação, demonstrando uma de suas principais 

características – o autor de sua história. O romancista mostra na relação ontológica homem-

mundo, sujeito-objeto, evidente na composição de São Bernardo, passagens em que há o 

revezamento entre os polos, pois, no primeiro momento, a produção na vida material 
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determina os processos da vida social, política e intelectual e no segundo momento, após a 

morte de Madalena, a introspecção domina a personagem Paulo Honório.  

A representação da realidade conflitiva na obra graciliana não é formulada somente 

em nível temático: reificação em São Bernardo, a seca em Vidas secas e educação patriarcal 

em Infância, por exemplo; mas também no âmbito formal. No que se refere aos dois últimos 

romances citados, esses foram produzidos de maneira fragmentada, como folhetim, de forma 

a conferir à leitura dos capítulos certa autonomia. Cláudio Leitão, no posfácio de Infância, 

destaca no caráter fragmentário dos capítulos sinópticos a reorganização dos pedaços de 

coisas e lembranças evocadas como um elemento do texto memorialístico, pois a organização 

dos espaços é voltada para “uma sintaxe que organiza o narrador adulto como um eu, espécie 

de ele, menino e distante” (LEITÃO, 2008, p. 270). Dessa organização aflora o olhar mais 

isento e analítico do eu estrangeiro como testemunho e documentação das forças resultantes 

de ações repressoras impostas pelo processo de modernização do Brasil, contribuindo para a 

construção de uma memória coletiva, como vimos no trecho do capítulo “A vila”, no qual 

Buíque aparece como corpo aleijado, e também como motivo de reflexão, de busca interior do 

eu estrangeiro pela compreensão do outro e de si mesmo.  

 

2.2 Eu, o outro 

 

“Foi esse modo de vida que me inutilizou. Sou um 
aleijado.” 
                         Graciliano Ramos, São Bernardo  

 

Graciliano Ramos “é um clássico. Sua obra romanesca, comumente vista sob a óptica 

do regionalismo, supera a visão meramente descritiva dos fatos sociais e da cor local 

alcançando um caráter universal. Mas – contradição enigmática – é um clássico 

experimentador”, disse Otto Maria Carpeaux (1978, p. 26). A condição com a qual se lança na 

cena literária é a do escritor sem um solo definido para sua escrita – o romancista manifestou-

se desfavorável aos modernistas, conquanto, como tem apontado a crítica, a aceitação da sua 

linguagem despojada somente foi possível após a limpeza promovida pelo movimento de 

1922.  

  Em vista da descrição da sociedade brasileira e das condições de produção e de 

recepção das obras literárias no início nos primeiros decênios do século XX, de constantes 

tensões, há que se dar o devido destaque a Graciliano Ramos no quadro dos autores desse 

período. Considerar somente o registro dos fatos sociais, cujos significados devem ser 
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inferidos pelo leitor, é fechar os olhos para os elementos internos da obra, entrevistos além 

das aparências, pois, como alerta Candido em Literatura e sociedade, “uma crítica que se 

queira integral deixará de ser unilateralmente sociológica, psicológica ou linguística, para 

utilizar livremente os elementos capazes de conduzirem a uma interpretação coerente” 

(2006b, p. 16).  

O gesto de apossar-se da investigação interior como fundamento da escrita, encontra-

se largamente discutida em sua fortuna crítica, sendo a medida psicológica das personagens o 

resultado do embate do Homem com o meio. Sua obra, tomada em seu conjunto, esboça uma 

linha traçada nos recônditos da alma humana, sempre modulada a partir do tratamento 

singular de um personagem em obstinada procura existencial. De certa forma, pode-se mesmo 

dizer que sua escrita, de estilo inconfundível, é, em alguma medida, uma inquirição do ser, 

relacionada antes ao modo de como o indivíduo moderno se vê no mundo, do que como um 

ranço de desencantamento do escritor.  

Wilson Martins observa, no estilo do escritor, um caráter mais profundo e mais 

sereno capaz de penetrar no terreno alucinatório que é o homem em seu interior (MARTINS, 

1978, p. 35). Para Nelly Novais Coelho, sentimos, no percurso pela obra do romancista, um 

mundo inclinado às galerias do espírito humano (COELHO, 1978, p. 60); e o crítico Alfredo 

Bosi assinala, ao falar sobre o realismo do autor de Vidas secas, que seu herói é sempre 

problemático por não aceitar o mundo, os outros e nem a si mesmo. Assim, o herói incorpora 

inconscientemente o conflito num comportamento de extrema dureza como se ser conflituoso 

fosse a única máscara possível (BOSI, 2002, p. 227).  

Na obra graciliana, os elementos físicos visam alargar a subjetividade do 

personagem-narrador, proporcionando seu contínuo deslocamento por cenários vários, dando-

lhes os matizes do seu estado interior. Dessa forma, sua concepção de literatura se choca com 

a escrita neonaturalista e regionalista, em que sobressaem as minúcias da realidade. Em 

Infância, é clara essa percepção: a narrativa é carregada de subjetividade, na qual o espaço 

mantém relações estritas com a maneira de o narrador menino perceber o mundo, em razão de 

sua perspectiva se alargar somente em decorrência do amadurecimento da criança. Na 

metáfora da vila de Buíque como corpo aleijado, o romancista, ao mesmo tempo em que faz 

uma crítica à sociedade, busca compreender as condições de vida dos moradores da vila. Em 

São Bernardo, também há poucas descrições e, ao contrário do que possa parecer, a 

linguagem objetiva empregada pelo romancista está em harmonia com a narrativa, posto que 

o narrador possui a objetividade como uma de suas características. No movimento rumo ao 

interior do Homem, o romancista quer mais do que o engajamento num projeto ideológico. 
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Trata-se de um projeto maior, relacionado à sua concepção de Humanidade que será levado a 

cabo por ele através de um projeto estético de sólida consistência, chegando ao seu ponto 

máximo de despojamento da linguagem em Vidas secas (1995).  

Na edificação de uma poética da contenção, o romancista fica somente com o 

substrato da palavra-imagem eliminando tudo o que possa dar a noção de contato. A angústia 

e os problemas sociais permeados em seus romances são arraigados na realidade presente, 

mas critica essa realidade enxergando nela, ora um vazio privado de sentido, ora certa força 

tirânica, sem, contudo, se ater ao rigor do realismo. A forma como maneja a palavra, sem 

“nenhuma voluta inútil” (cf.: “Murilograma a Graciliano Ramos”, MENDES, 1970), exprime 

a angústia, registrando a destruição de um mundo estagnado e preso às estruturas sociais 

submetidas à racionalização e a mecanização progressivas.   

A escolha por um estilo seco pode estar relacionada à eliminação dos discursos do 

outro, dos quais quer manter distanciamento, como, por exemplo, os discursos das classes 

dominantes. Quanto mais se aproxima, por meio dos seus personagens, do drama dos 

indivíduos das classes desfavorecidas e do sofrimento do Homem, mais se distancia dos 

discursos alheios a sua forma de enxergar a sociedade moderna.  

Luís Eustáquio Soares, em seu ensaio “Graciliano Ramos: um diálogo antimoderno 

com a modernidade”, sinaliza justamente para um outro sentido de modernidade por meio do 

resgate do reprimido de seu tempo.  Trata-se de uma resistência à autoridade do progresso, 

pois, nos romances do escritor, o texto é transformado pelo espaço ficcional dos degredados 

da modernidade. Mas essa expulsão não acontece do lado de fora. Pelo contrário. É um exílio 

do lado de dentro, em que a escrita de letras escassas protagoniza esse outro excluído da 

modernidade: o pobre, no exílio do aqui e de qualquer lugar. No caso de Infância, a poética da 

contenção graciliana está implícita na recusa de transmudar suas memórias de infância em 

uma narrativa puramente autobiográfica. O escritor diluiu na narrativa suas referências 

pessoais de modo a conferi a elas referências de pertencimento a qualquer menino que 

vivenciou as mesmas condições de vida, sugerindo certo distanciamento do escritor com a 

personagem o menino de Infância. A maneira de Graciliano Ramos abordar os problemas 

sociais e os conflitos interiores parece estar em consonância com as transformações na forma 

de conceber a vida na modernidade.  

Em suas Reflexões sobre o romance moderno, Anatol Rosenfeld discorre sobre as 

mudanças ocorridas nas artes plásticas, na literatura e na sociedade e formula hipóteses sobre 

as artes de maneira geral. Na primeira delas, argumenta que há, em cada fase histórica, uma 

espécie de espírito unificador entre as artes, ciências e filosofia agindo de maneira 
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interdependente e com “mútua influência entre esses campos”, além de uma unidade de 

espírito e “sentimento de vida” que, em alguma medida, infiltra as atividades dessas áreas 

(1973, p. 76). Assim, é possível encontrar, em determinado período histórico, características 

comuns partilhadas nas artes plásticas, no cinema e na literatura, respeitando as 

especificidades nacionais e de cada obra de arte.  

Outra questão levantada por Rosenfeld diz respeito ao fenômeno da “desrealização”, 

relacionado às correntes figurativas das vanguardas europeias como o surrealismo, cubismo, 

expressionismo e correntes abstratas. A arte moderna teria se desvencilhado da perspectiva 

clássica, na qual a ilusão tridimensional de projetar o mundo ocorria a partir da consciência 

individual; a arte abandona a forma mimética, pois não pretende ser “a representação mais ou 

menos fiel da realidade empírica” (1973, p. 76).  

A última hipótese proposta por Rosenfeld relaciona-se à eliminação do espaço, ou 

“da ilusão do espaço”, correspondendo, no romance moderno, à sucessão temporal que 

proporcionou o esfacelamento da ordem cronológica dos acontecimentos da narrativa, 

passando à fusão dos níveis temporais (1973, p. 80). O passado é visto em constante 

atualização no momento atual, compreendendo o presente, o passado e o futuro. Os 

monólogos interiores e os fluxos de consciência, narrados no presente, passam a ser uma 

estratégia narrativa. O passado remoto e as imagens do futuro são, na atualidade do momento, 

invadidas e deixam de ser vistas como um tratado de psicologia permeando o interior do 

contexto narrativo; neste, a estrutura dos níveis temporais torna-se confusa, na medida em que 

não há uma demarcação nítida entre os tempos, o que força o leitor a participar da experiência 

da personagem. Diante dessas condições, a mudança operada na estrutura do romance se 

estende à estrutura frasal, engendrando o fluxo da consciência: “A consciência da personagem 

passa a manifestar-se na atualidade imediata, em pleno ato presente, como um Eu que ocupa 

totalmente a tela imaginária do romance” (1976, p. 84).   

Em Infância e em São Bernardo vimos ampliada a crise interior vivenciada pelos 

protagonistas. No romance autobiográfico, o revezamento entre o narrador menino e o 

narrador estrangeiro mostra o conflito interior no presente da escrita e a distância temporal 

não permite que se definam os contornos do eu menino que vê seu mundo incongruente 

distorcido, um verdadeiro nevoeiro; isto porque há um exagero dos elementos narrativos que 

direcionam a uma abstração expressiva.  Note-se que a estratégia narrativa do espaço foge aos 

preceitos da mimese realista tradicional, no qual a descrição do mundo incongruente poderia 

ter sido narrada com objetividade e clareza. O romancista adota o devaneio como recurso 

relacionado ao fenômeno da “desrealização”, de que fala Rosenfeld, o qual distorce e amplia a 
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feição estranha da experiência, a princípio simples, de narrar o mundo do menino Graciliano e 

os costumes, hábitos e valores da sociedade em que viveu. Dessa forma, o romancista recusou 

a forma clássica de representação fiel da realidade empírica, já que a visão distorcida dos 

fatos, das pessoas e do espaço, resguardadas pelos limites da memória – como discutimos na 

primeira parte deste trabalho –, promove uma deformação da realidade e a dissolução de 

outras categorias da narrativa, como o tempo, o espaço e o efeito de causalidade.  

Em São Bernardo, a obscuridade do conflito interior de Paulo Honório chega ao 

extremo, a ponto de haver uma “desmontagem” da personagem por meio de sua deformação.  

Na análise das artes desenvolvida por Rosenfeld tem-se a descrição das dissoluções 

estruturais no romance moderno através do rompimento com a cronologia, com a motivação 

causal – leis de causa e efeito, do enredo linear e a desmontagem da personalidade (1976, p. 

85). A última descrição, “a desmontagem da pessoa humana”, nos interessa como recurso 

estilístico, uma vez que é utilizado por Graciliano Ramos nos momentos em que o romancista 

pretende ampliar o estado interior de suas personagens. Os limites da deformidade da pessoa 

humana em São Bernardo são exteriorizados sob a forma de um bicho, evidente na forma 

expressionista de deflagração da personalidade de Paulo Honório.  

O sofrimento do protagonista é engendrado no movimento constante de distorção da 

narrativa, já que, em seu afã de escrever o livro e simultaneamente falar de si, o personagem é 

tomado por um estado de alucinação na procura por sua totalidade. No entanto, como ocorre 

em Infância, na busca pela integração presente/passado, depara-se com o jogo da memória: ao 

tentar um equilíbrio interior, Paulo Honório, narrador e protagonista, percebe-se dilacerado, 

cindido. No plano da enunciação, tem-se um Paulo Honório distante dos eventos narrados, 

profundamente tomado pela emoção e desmembrado do mundo capitalista em que vive, 

colocando-se em permanente autorreflexão e autocrítica. No plano do enunciado, o do 

protagonista, surge um Paulo Honório ambicioso, egoísta, avesso a qualquer tipo de afeto e 

capaz de passar por cima de tudo e de todos para alcançar seus objetivos.  Dessa 

circunstância, aflora em alguns momentos da narrativa o fluxo de consciência do personagem, 

tomando conta da tela imaginária do romance, incitando a desmontagem da personalidade de 

Paulo Honório.   

Graciliano Ramos, como já discutimos, não se prende à representação fiel da 

realidade, fugindo das amarras da descrição naturalista. Como em Infância, o capítulo XIX de 

São Bernardo indica um estágio de mudança, uma busca pela compreensão da vida. Para 

mostrar o impulso desse estágio, o romancista faz uso de recursos narrativos que nos trazem a 

impressão de transformação. Valendo-se dos preceitos do expressionismo, corrente 
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relacionada à desrealização, mostra a deformação do personagem Paulo Honório, que, ao final 

do romance, percebe-se um monstro.  

No capítulo XIX, o ritmo narrativo de São Bernardo é interrompido. Até então 

tínhamos um Paulo Honório senhor dos seus atos e controlador. Como numa espécie de 

brecha na narrativa, espécie de abertura por onde se pode visualizar o final do romance, 

aparece-nos um Paulo Honório mais velho, abatido pela solidão, culpando-se de seus atos, ou 

melhor, atribuindo a culpa dos seus erros à aspereza do meio em que viveu; enfim, 

procurando um sentido para sua vida: “A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida 

agreste, que me deu uma alma agreste” (SB, p. 117).  

Lafetá nota uma mudança no plano perceptivo e interior de Paulo Honório com a 

ruptura do ritmo narrativo no capítulo XIX (LAFETÁ, 1995, p. 206). O ritmo frenético e 

objetivo – características da personalidade do personagem – passa para uma narrativa mais 

lenta e subjetiva, portanto, mais complexa. O processo de transformação começa com o 

protagonista sentado à mesa de jantar, bebendo café e fumando cachimbo, ao tempo em que 

se esforça para escrever São Bernardo, o livro. Não consegue. O espaço, a casa da fazenda, 

parece um ambiente fantasmagórico – reflexo do abandono de seus habitantes e agregados. 

Apenas o protagonista persiste, mas entregue aos fantasmas e lembranças, que parecem brotar 

como alucinação:  

 

Emoções indefiníveis me agitam – inquietação terrível, desejo doído de 
voltar, tagarelar novamente com Madalena, como fazíamos todos os dias, a 
esta hora. Saudade? Não, não é isto: é desespero, raiva, um peso enorme no 
coração. 
Procuro recordar o que dizíamos. Impossível. (...)  
A figura de Casimiro Lopes me aparece à janela, os sapos gritam, o vento 
sacode as árvores, apenas visíveis na treva. (...)  
O tique taque do relógio diminui, os grilos começam a cantar. Madalena 
surge do lado de lá da mesa. Digo baixinho: 
– Madalena! 
A voz dela me chega aos ouvidos. Não, não é aos ouvidos. Também já não a 
vejo com os olhos. 
Estou encostado à mesa, as mãos cruzadas. Os objetos fundiram-se, e não 
enxergo sequer a toalha branca. (...) 
A toalha reaparece, mas não sei se é esta toalha sobre que tenho as mãos 
cruzadas ou a que estava aqui há cinco anos. 
Rumor do vento, dos sapos, dos grilos. A porta do escritório abre-se de 
manso, os passos de seu Ribeiro afastam-se. Uma coruja pia na torre da 
igreja. Terá realmente piado a coruja? Será a mesma que piava há dois anos. 
Talvez seja o mesmo pio daquele tempo. (SB, p. 117- 119) 
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Uma confusão de emoções convulsiona Paulo Honório. O devaneio aparece como 

um recurso narrativo e como forma de autocontrole interior do personagem, autorizando-o a 

construir situações recompensadoras das frustrações da realidade. Também conduzi-lo-á ao 

fluxo de consciência, no qual, à lembrança do passado vem unir-se uma força de introjeção 

que lança o acontecimento no turbilhão da dúvida, da deformidade mental, subvertendo o 

mundo exterior pela invenção de um mundo sombrio que, por dentro, corrói o espírito.    

Elementos externos corroboram o estado de alucinação, estabelecendo uma ligação 

entre o exterior e a necessidade interior subtendida. A interpretação e significação 

visual/auditiva afloram proporcionando uma atmosfera de sonho: para o senso comum, o 

vento está relacionado à enunciação de presságios; os sapos, no imaginário brasileiro, estão 

ligados aos maus augúrios; o canto dos grilos marca o lamento monótono daquele que está só, 

sem a presença da amada; a coruja aparece em alguns momentos da narrativa relacionada aos 

maus presságios e ao impulso da escrita de São Bernardo, nesses momentos acompanhada de 

expressões de dúvida (“será” e “talvez”).    

A cena envolve também outros personagens do romance num diálogo unilateral, 

arrebatado e fragmentado pela distorção da realidade.  Madalena havia se suicidado, mas 

Paulo Honório ouve sua voz. O ambiente é todo de sombra do passado e Madalena é a sombra 

maior, a que força a reflexão. O jogo de sombra e luz pontua maior complexidade à 

experiência.  A incerteza quanto à toalha branca sobrepõe o passado ao presente como camada 

de toalhas num amálgama entre realidade e imaginação. O estado de devaneio expresso pela 

introspecção, ruídos externos e o jogo de luz coloca-nos frente a uma imagem oposta ao 

realismo, cujo efeito é o depósito de manifestações simbólicas, pondo a nu verdades sobre o 

estado interior de Paulo Honório, sempre num movimento entre presente e passado, exterior e 

interior e realidade e imaginação.   

As ideias não se completam. O vaivém de sensações não cessa e a ânsia de 

compreender intensifica-se no instante da rememoração: “Agitam em mim sentimentos 

inconciliáveis: encolerizo-me e enterneço-me; bato na mesa e tenho vontade de chorar” (SB, 

p. 119). A culpa mobiliza seus sentimentos. Observe-se que o romancista parece ter o objetivo 

de “projetar a realidade essencial de uma consciência reduzida às estruturas básicas do ser 

humano em situação extrema” (ROSENFELD, 1993, p. 284).  São flashes alucinantes que 

justapõem passado e presente, desejos recalcados, ciladas da memória. O personagem 

percebe-se dentro do processo temporal e, imóvel, com os dedos petrificados, não ouve mais 

os ruídos externos, eliminando o tempo cronológico:  
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O que não percebo é o tique taque do relógio”. (...) Não posso ver o 
mostrador assim às escuras. Quando me sentei aqui, ouviam-se pancadas do 
pêndulo, (...) Seria conveniente dar corda ao relógio, mas não consigo 
mexer-me. (SB, p. 119-120) 

 

Note-se que esse momento da narrativa é de bastante introspecção. A alternância 

entre os verbos no presente e pretérito marca a superposição de projeções reveladoras do 

devaneio. Com efeito, Paulo Honório vai se distanciando do tique-taque de um relógio 

instalado nos recônditos de seu subconsciente. O pêndulo parado do relógio parece fixar o 

passado em sua frente sob a pressão de sentimentos “indefiníveis” no presente da 

rememoração, mas ele sabe da impossibilidade de reter os atos no instante em que foram 

praticados. Esta consciência aumenta a intensidade do devaneio: “Se eu convencesse 

Madalena de que ela não tem razão... (...) Não me entende. Não nos entendemos. O que vai 

acontecer será muito diferente do que esperamos. Absurdo” (SB, p. 120). A ruptura com a 

temporalidade, representada pela suspensão do tempo cronológico, manifesta o vazio 

intrínseco ao ambiente, o que lega à narrativa o tom de lamento, pois a recomposição de um 

diálogo com Madalena somente é possível pela via da memória. Parece haver por parte de 

Paulo Honório um questionamento do presente evidenciado também pelo espaço, a sala de 

jantar, motivado por um sentimento de alienação, que provoca no personagem o desejo de 

evadir no tempo e de si, favorecendo uma espécie de encontro consigo mesmo. 

O ambiente noturno parece construir o espaço para a reflexão, pois a ausência dos 

ruídos exteriores, indicadores por sua simbologia de transformação, são agora suspensos para 

a nítida percepção da realidade, que paira a sua frente, e do poder corrosivo do tempo. O 

Paulo Honório rememorante não encontra na paisagem externa elemento correlato ao seu 

estado interior. Assim, o ambiente sombrio parece tomar conta do seu espírito, fazendo 

emergir um passado que conduz sua percepção para um presente e um futuro bastante diverso 

do de outrora. Não se trata de um tempo saudoso, parece antes que esse encontro com o 

passado é favorável à resolução dos seus problemas que, no instante da reflexão, mostram-se 

insolúveis: a morte de Madalena e, a partir dessa perda, toda sua decadência e solidão. O 

fluxo rememorativo mantém um eixo estruturante em seu centro, circundando estados 

interiores distintos; com efeito, será o fluxo rememorativo imprescindível à percepção de 

mudança interior.  

O deslocamento do personagem do presente, seu eventual enfraquecimento e o 

problema mecânico do relógio, a falta de corda, sugerem um mau funcionamento do modo de 

vida de Paulo Honório. Como apontamos anteriormente, o personagem é simultaneamente um 
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representante da modernização econômica, por seu espírito empreendedor, e um representante 

do sistema patriarcal em decorrência do seu pensamento afeito às atitudes senhoriais. Como 

tal, “as peças que o compõem não são totalmente harmônicas; no seu corpo acham-se 

instaladas contradições que podem a qualquer instante emperrá-lo e tirar-lhe o governo do 

mundo” (LAFETÁ, 1995, p. 206). Essas contradições emergem do interior do personagem no 

momento de reflexão, fazendo-o perceber sua vida como “uma errada”. O ciúme doentio e sua 

visão capitalista de mundo são as razões de seu fracasso. O protagonista vai paulatinamente 

atribuindo-se características físicas de homem disforme para justificar o comportamento 

idealista de Madalena: “Que mãos enormes! As palmas eram enormes, gretadas, calosas, 

duras como casco de cavalo. E os dedos eram também enormes, curtos e grossos. Acariciar 

uma fêmea com semelhantes mãos” (SB, p. 164). Ao final do romance, vê-se totalmente 

transformado num aleijão:   

 

Foi esse modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um 
coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros 
homens. E um nariz enorme, dedos enormes.  
Se Madalena me via assim, com certeza me achava extraordinariamente feio. 
Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a visão que me exibe essas 
deformidades monstruosas. 
A vela está quase a extinguir-se. 
Julgo que delirei e sonhei com atoleiros, rios cheios e uma figura de 
lobisomem. (SB, p. 221) 

 

Paulo Honório manifesta em seu corpo a angústia que lhe assola o interior. As frases 

curtas chocam-se com a prolixidade do seu pensamento, que circula em torno das mesmas 

ideias relacionadas ao modo de vida capitalista e da decepção com Madalena. A realidade 

física do personagem aparece contorcida por suas emoções: fissuras no cérebro, nariz e dedos 

enormes, coração miúdo.  A luz da vela, “quase a extinguir-se”, confere apoio à distorção, 

reforçando a atmosfera sinistra em que homem e bicho confundem-se em mistura, como se a 

natureza, solidária ao seu drama individual, se humanizasse. Tudo isso plasmado pela imagem 

da deformação. O conflito, colocado em situação limite, é levado às últimas consequências 

para ilustrar a tentativa de transformação de Paulo Honório em um novo homem, mais 

humano. Nesse sentido, encontrar a culpa é apontar para o sentido do humano em Paulo 

Honório.  

A imagem desfigurada do personagem afasta esse texto de Graciliano Ramos 

daqueles que se inscrevem num realismo panfletário, socialista. São muitas as imagens 

expressionistas ao longo de sua obra. Em Angústia esse tema foi bastante analisado pela 
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crítica; em Infância, aparece em vários momentos da narrativa, especificamente nas imagens 

em que sobressaem os flashes de devaneio.  

O recurso da deformação na arte parece assimilar a intervenção do sentimento na 

imagem do real. É como se para o artista fosse insuficiente expressar-se com a imagem real e 

exterior exigindo dele conciliar essa imagem à imagem interior. No expressionismo a 

realidade é a própria expressão. Nesse sentido, não há separação entre os planos físico e 

psíquico porque são os elementos que “expressavam a si mesmos”, colocando o artista numa 

busca pelo equilíbrio abstrato e estrutural, efeito do desequilíbrio de cada elemento da obra, 

contrariando o equilíbrio clássico  de harmonia, proporção, serenidade e realismo (TELES, 

1987, p. 6). O rompimento com o modelo clássico aumenta a expressividade de maneira a 

conferir a imagem, propositalmente deformada e distorcida, certa carga de subjetividade.  

É importante notar que, na trajetória de Paulo Honório rumo ao seu “fito na vida”, o 

personagem agiu sempre conforme seus interesses, estabelecendo uma relação de possuidor e 

possuído com as pessoas do seu mundo. Sendo assim, teria absorvido em sua consciência o 

modo de produção capitalista, submetendo sua visão de mundo e formando sua personalidade 

a partir desse modo de produção (LAFETÁ, 1995, p. 207). Essa assertiva de Lafetá é 

encampada por Benjamin Abdala Junior em ensaio intitulado “Graciliano Ramos e a 

totalidade imaginada”. O ensaísta argumenta que o efeito das interações problemáticas do 

desdobramento do narrador dentro da narrativa conduz o leitor a aparelhar-se de tensões, 

“formas de consciências”, que interagem com as imagens da utopia: a deformidade de Paulo 

Honório seria uma deformidade psicossocial, pois se o leitor pode intuir o contrário das 

características negativas de Paulo Honório, não seria possível ao personagem outra 

perspectiva senão a de repisar os mesmos comportamentos, condicionados pelos 

enredamentos sócio-econômicos do sistema capitalista: 

 

O “modo de vida”, isto é, o desenho sociocultural de se trabalhar a realidade 
do chamado “capitalismo selvagem” brasileiro, como se lhe classificou 
Florestan Fernandes, acaba por impregnar o próprio pensamento de Paulo 
Honório. Da práxis social provêm modelos de articulação do pensamento, 
que acabam por balizar as formas de pensamento e de conduta da 
personagem. Como essas articulações se afastam da predicação humanista, 
simbolicamente elas acabam por marcar a própria caracterização física de 
Paulo Honório. Ele se vê distorcido, um “aleijado” (...). Enfim, 
“deformidades monstruosas” provenientes de uma práxis social que o 
desenha como um monstro. (ABDALA JÚNIOR, 1996, p. 6) 

 

Na distorção, tem-se a fixação dos atributos físicos e psicológicos que são delineados 

como destaque de suas obsessões. Dessa maneira, a alienação não se restringe à classe dos 
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proletários, “dos Fabianos” de Vidas secas. Em São Bernardo, ela se situa também na classe 

dominante, sendo o recurso da distorção produtor de um efeito simétrico na medida em que 

plasma tanto caracteres físicos como psicológicos, pois o exercício da representação de um 

homem historicamente concreto, como a personagem Paulo Honório, tem sua imagem 

distorcida para melhor alcançar o desvelamento do sistema de predicação mais profundo do 

que aqueles que se encontram situados na camada superficial do ponto de vista da realidade 

(ABDALA JÚNIOR, 1996, p. 6).  

Leônidas Câmara, ao analisar a técnica narrativa na ficção de Graciliano Ramos 

argumenta que a introspecção em seus romances foge da descrição dos estados mentais do 

personagem tal como se fosse um fenômeno. Trata-se antes de uma materialidade psicológica, 

expressionista e espontânea, “desvinculada de qualquer formalismo”. A manipulação da 

existência dos personagens não ocorre somente no âmbito do real, extrapola esse nível e joga 

com o personagem num embate dialético em que a retomada de cenas, palavras e momentos 

voltados para a fixação do personagem no centro da história são aqueles em que o 

personagem se encontra pensando, agindo, agitando-se e estabelecendo sua ligação com um 

“mundo duplamente visualizado: pelo impacto na ideia, por uma espécie de retorno do 

sensível, do dolorosamente real e pela contrapartida das reações sobre a vida” (CÂMARA, 

1978, p. 281), como é possível vislumbrar em São Bernardo.  

A narrativa figura dentro do clima de confissão, no qual o protagonista realiza o 

balanço de sua vida em tom de desencanto: “estou certo de que a escrituração mercantil, os 

manuais de agricultura e pecuária, que forneceram a essência da minha instrução, não me 

tornaram melhor que o que eu era quando arrastava a peroba” (SB, p. 218). O momento de 

reflexão não elimina a dor da perda, nem tão pouco lhe dá as respostas de todas as suas 

incertezas; sua situação é, efetivamente, de um ser humano universal capaz de refletir sobre o 

sentido da vida:  

 

Sou um homem arrasado. Doença? Não. Gozo de perfeita saúde. (...) 
O que estou é velho. Cinquenta anos pelo São Pedro. Cinquenta anos 
perdidos, cinquenta anos gastos sem objetivo, a maltratar-me e a maltratar os 
outros. O resultado é que endureci, calejei, e não é um arranhão que penetra 
esta casaca espessa e vem ferir cá dentro a sensibilidade embotada. 
Cinquenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se uma pessoa a vida 
inteira sem saber para quê! Comer e dormir como um porco! Como um 
porco! Levantar-se cedo todas as manhãs e sair correndo, procurando comida 
para os filhos, para os netos, para muitas gerações. Que estupidez! Que 
porcaria! Não é bom vir o diabo e levar tudo? (SB, p. 216) 
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Paulo Honório percebe a falta de sentido de sua vida e transforma, no momento da 

escrita, seus traços psicossociais em elementos de efeito artístico, capazes de recuperar a 

condição humana perdida. Não será, entretanto, sem o sofrimento da ausência de Madalena e 

sem o reconhecimento de que sua vida fora “uma errada” que ocorrerá tal mudança. A escrita 

do livro ajuda-o a compreender o que aconteceu e torna possível uma visão crítica sobre sua 

experiência de vida. Mas deve-se considerar o histórico de embrutecimento do personagem. A 

escrita de São Bernardo torna-se, potencialmente, a chance de uma nova experiência de 

autoconhecimento em que o eu procura descobrir-se outro.  

 

2.3 Na compreensão do outro, a formação do eu 

 

“Se a experiência não tivesse gorado, é possível 
que o instinto ruim me tornasse um homem forte. 
Malogrou-se – e tomei rumo diferente.” 
                                 Graciliano Ramos, Infância  

 

Na interpretação do capítulo “A vila”, vimos a tentativa do romancista, sob o olhar 

do narrador estrangeiro, de extirpar de si o preconceito em relação a seu Afro e d. Maroca, 

mostrando-se mais condescendente com o outro. Na medida em que os eventos são narrados é 

crescente a intromissão desse narrador, isto porque a percepção do mundo do menino 

Graciliano acompanha seu crescimento físico; consequentemente, a crítica às instituições 

sociais, ao comportamento daqueles que fazem parte do mundo da infância revisitada, além 

dos momentos de análise interior, se faz mais preeminente, pois alguns personagens mostram 

em suas atitudes a duplicidade da natureza humana, revelando a importância dessas pessoas e 

dos fatos ocorridos na formação do infante.  

Otto Maria Carpeaux, em seu Visão de Graciliano, ao falar sobre o lirismo do 

escritor alagoano, caracteriza-o como um clássico afeito ao mundo interior, onde “as almas 

são caçadas por um turbilhão demoníaco de angústias” (1978, p. 26). Para Carpeaux, o 

romancista “se apieda” dos personagens; “pois é cheio de misericórdia.” 

 

A alma desse romancista seco não é seca; é cheia de misericórdia e de 
simpatia para com todas as criaturas, é muito mais vasta do que um mestre-
escola filantrópico pode imaginar; (...) A misericórdia do pessimista para 
consigo mesmo é tão compreensiva que medita todos os meios de salvação, 
para deter-se apenas no último: a destruição deste mundo, para libertar todas 
as criaturas. ‘Un mundo, llamado a desaparecer’. É preciso destruir o 
mundo exterior, para salvar a alma. (CARPEAUX, 1978, p. 30) 
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O romancista, imbuído do olhar estrangeiro, se apieda dos personagens, encontrando 

sempre uma justificativa para seus comportamentos. Chico Brabo, personagem caracterizada 

no capítulo homônimo, é um personagem cuja natureza instigava o infante. No período em 

que a cegueira o acomete, afastando-o das atividades exteriores ao ambiente doméstico e com 

a audição mais aguçada, o menino ouve Chico Brabo – pessoa amável no trato com os outros 

– gritar e surrar o garoto João, seu ajudante.  Depois do ímpeto furioso do homem, ambos, 

Chico Brabo e João, agiam como se nada tivesse acontecido. Esse comportamento intrigava o 

menino, já que os “urros furiosos” e os “sopapos” exibiam-lhe completa maldade, fazendo-o 

pensar no desdobramento da personalidade de Chico Brabo: “Onde estava Chico Brabo? Qual 

dos dois era o verdadeiro Chico Brabo? (...) Decerto havia nos filhos de Deus muito 

desconchavo e muita rabugem” (I, p. 154). No final do capítulo, o narrador justifica o 

comportamento de Chico Brabo: a falta de uma família, pois não teria para quem distribuir 

equitativamente seus desconchavos. Restava-lhe somente o moleque João, a quem lhe devia 

subserviência. Depositava nessa criatura “o veneno que produzia, purificava-se, voltava à 

sala, ia afagar as crianças, oferecer remédios às vizinhas” (I, p. 156).  

Fernando é outro personagem que, apesar de ser uma das “recordações mais 

desagradáveis” do infante, mostra-lhe por uma simples ação a duplicidade do caráter humano. 

O capítulo revela, além da personalidade de Fernando, a força do coronelismo na região. Para 

o menino, não existia pessoa mais repugnante do que essa personagem: sua personalidade 

confundia-se com seu físico “qualquer coisa de frio, úmido, viscoso”. Valendo-se do 

parentesco com o poderoso chefe político da região, agia em favor do coronelismo, 

atormentando os mais fracos, e também a seu favor, desvirginando moças humildes que, por 

viverem numa sociedade provinciana e conservadora, terminavam prostituindo-se.   

A fama de Fernando e a maneira como se dirigia ao menino com seu “olho oblíquo e 

cheio de fel” o fez ver nesse personagem um monstro. Mas bastou uma atitude de Fernando, 

mostrando sua preocupação com as crianças no momento em que alguns empregados abriam 

caixotes e deixavam pregos espalhados pelo chão, irritando aquele que talvez fosse tão mau 

quanto Nero, para abalar a percepção que o menino tinha do personagem: “Então Fernando 

não era mau? Pensei num milagre. Julguei ter sido injusto. Fernando, o monstro, semelhante a 

Nero, receava que as crianças ferissem os pés” (I, p. 227). 

Da mesma maneira que o narrador estrangeiro procura em Chico Brabo e em 

Fernando justificativas que minimizam seus comportamentos inadequados, agirá também em 

relação a vários personagens ao longo dos capítulos como se estivesse a procurar, no presente 
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da escrita, compreender as razões sociais para as ações perversas das pessoas que o cercavam. 

Com seus pais não seria diferente.  

O pai do menino Graciliano de Infância conhecera durante algum tempo a 

prosperidade, mas a instabilidade econômica, advinda com a modernidade e a seca, promoveu 

a queda de sua família na escala econômico-social. O menino-narrador, órfão não biológico, 

mas afetivo, compreende na fase adulta o lugar de onde falam seus pais, seres também órfãos 

da modernidade. No capítulo “Verão”, a criança depara-se com o profundo desânimo do pai 

frente à seca. Entretanto, mesmo o encolhimento do despotismo da figura paterna não o 

convence do poder concedido a um pai: “Hoje acho naturais as violências, que cegavam (o 

pai). Se ele estivesse embaixo, livre de ambições, ou em cima, na prosperidade, eu e o 

moleque José teríamos vivido em sossego (I, p. 31). A reflexão do homem adulto na busca 

por explicação para tamanha violência física e psicológica se estende a suas autoavaliações 

em Memórias do cárcere: preso às grades de uma prisão descobre a prisão longe das grades e 

justifica o comportamento paterno na situação socioeconômica de sua família.  

Diante do quadro de seus pais pintado para a posteridade como pessoas insensíveis e 

violentas no trato com os filhos, nenhuma justificativa mostra-se tão interessante como 

aquelas reveladoras de uma relação de distanciamento entre o autor da ação violenta e as 

consequências do ato.  No capítulo “O cinturão, o personagem menino, antes de relatar o caso, 

reavalia um momento de violência física sofrida por ele. A mãe o teria surrado com uma 

corda nodosa, deixando suas costas minando sangue. Graciliano Ramos, ao invés de fazer da 

lembrança um despertar para a raiva do menino, insere na narrativa uma visão social do papel 

da mãe, enquanto aquela que pode descarregar no filho sua fúria. Dessa maneira, o menino 

atribui aos nós da corda a culpa por tamanho infortúnio sofrido e não à ação consciente de sua 

mãe: “Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio a minha mãe: o culpado era o 

nó. Se não fosse ele, a flagelação me haveria causado menor estrago. E estaria esquecida” (I, 

p. 34). Note-se que a culpa recai sob o instrumento e não sob quem desferiu a surra.  

No mesmo capítulo, sob a nebulosidade operada pela impossibilidade de recuperação 

total da imagem que se quer captar, o eu menino apenas imagina “os berros” do pai e sua 

“zanga terrível”, indagando onde estaria o cinturão. Encolhido atrás de caixotes, não o viu 

aproximar com o chicote, percebendo somente “a mão cabeluda” a prendê-lo, arrastando-o 

para o centro da sala, lançando “a folha de couro” em suas costas (I, p. 36). Após relatar a 

solidão vivenciada durante as vergastadas em seu corpo, com a ausência daqueles que 

poderiam se não impedir seu sofrimento, mas pelo menos aliviá-lo, porque teria o pai a 

atenção dividida, o romancista novamente diminui a força da ação violenta, depositando a 
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culpa nas obrigações do papel social da figura paterna: “Talvez as vergastadas  não fossem 

muito fortes: comparadas ao que senti depois, quando me ensinaram a carta de A B C, valiam 

pouco.” E continua: “Certamente meu choro, os saltos, as tentativas para rodopiar na sala 

como carrapeta, eram menos um sinal de dor que a explosão do medo reprimido” (I, p. 36).  

Novamente percebe-se que o romancista imprime à ideia de distanciamento entre o 

agente e a ação, a “mão cabeluda” do pai e o chicote são materialidade da ação. É como se o 

pai tão somente emprestasse sua mão ao chicote para que este fizesse exercer seu poder 

socialmente construído. A dor maior é do medo do poder do outro, e não propriamente da 

surra. A narração desse episódio de Infância é marcante não somente pela crueldade da surra 

em si, também porque, além do medo do poder paterno, o menino critica o pai por tê-lo 

surrado inocentemente e não ter tido a humildade, de após ter descoberto sua inocência, pedir-

lhe desculpa: “Tive a impressão de que ia falar-me: baixou a cabeça, (...), os olhos 

esmoreceram, procuraram o refúgio onde me abatia, aniquilado.” Mais adiante, num olhar 

discreto de compreensão,  revela que só a menção do pai em voltar-se para o canto em que se 

encontrava o filho apequenava seu sofrimento: “Pareceu-me que a figura imponente minguava 

– e a minha desgraça diminuiu. Se meu pai se tivesse chegado a mim, eu o teria recebido sem 

o arrepio que a presença dele sempre me deu” (I, p. 37).  A distância do pai parece representar 

uma perda e deixa entrever a solidão e o isolamento. O adulto, entretanto, mostra-se capaz de 

compreender que a mesma mão que empunhava o chicote, estava sujeita aos papéis sociais, 

porquanto deveria determinar a conduta dos que estavam sob sua tutela. Se por um lado esse 

papel dava-lhe autoridade, por outro, o sentenciava a privar-se do afeto.  

Em São Bernardo, a relação de Paulo Honório com o outro acontece de maneira 

distinta de Infância.  A condição de proprietário e o sentimento de posse dominam o 

personagem que, por sua vez, domina os homens. Os indivíduos de São Bernardo são 

descaracterizados em sua individualidade, cedendo aos desmandos do protagonista. O quadro 

humano no romance, exceção somente para Madalena responsável por desencadear uma 

perspectiva de mudança em Paulo Honório, ganha conformação de massa, de gado: “Bichos. 

As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos, como o 

Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, 

bois mansos” (SB, p. 217).  

Em sua ascensão, Paulo Honório não hesitou em anular o outro para que assim 

pudesse conquistar seu lugar no mundo. Torna-se dono de terras, animais e homens, mas não 

escapa da condição de humano – necessário encostar-se no próximo, ligar-se ao outro, mesmo 
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que seja para perpetuar sua espécie. Assim, destrói Madalena e a si mesmo, restando-lhe 

somente o vazio entre o eu e o mundo.  

A propósito da capacidade do homem de autodestruir e de sua procura por um 

mundo melhor, Alberto Manguel em A cidade das palavras apresenta a história de Hal, o 

supercomputador do filme de Stanley Kubrick 2001, uma odisséia no espaço. Hal teria sido 

programado para não cometer erros e eliminar qualquer obstáculo que o impedisse de chegar 

ao destino final. O mundo melhor a ser alcançado era Júpiter. Hal segue viagem com mais 

cinco tripulantes, interagindo com eles e simulando, inclusive, emoções humanas. Em 

determinado momento do percurso, Hal anuncia à tripulação a ocorrência de um erro no 

sistema de comunicação da nave, levando Bowman, um dos cinco tripulantes, a se deslocar 

para fora da nave para consertar o defeito. Os controladores terrestres da espaçonave 

concluem, assim como Bowman, que Hal cometera um erro. Decidem então desligá-lo para 

evitar problemas futuros. Ao descobrir que seria desligado, Hal trata de eliminar a tripulação. 

É neste momento que Bowman reconhece que o “erro” de Hal fora premeditado, pois 

concluíra que o maior obstáculo ao seu sucesso seria a falha da inteligência humana, e como 

não havia sido programado para não matar a tripulação, solucionou aquele que considerava 

seu maior problema – os próprios seres humanos (MANGUEL, 2008, p. 126-127).  

Paulo Honório é um pouco do homem representado no papel dos tripulantes e 

cientistas inventores de Hal, por ter se esquecido de impor limites à atuação da máquina 

capitalista em sua vida. Por outro lado, também tem um pouco de Hal, pois passou por cima 

de tudo e de todos para alcançar seu objetivo: a fazenda São Bernardo e sua revitalização. Ele 

se realiza enquanto homem que grava na paisagem humanizada (descaroçador, açude, curral, 

etc.) as conquistas do seu trabalho legitimadas por seus atos ilícitos, como a humilhação dos 

subordinados, o suborno a funcionários e jornalistas e assassinatos de vizinhos indesejáveis.  

Mas essa visão de mundo estava, desde sua origem, fadada à frustração e a irrealização 

humanas.  O movimento de violência voltado para fora se entrelaça, segundo Candido, com 

outro movimento integrante do romance: 

 

Dois movimentos o integram: um, a violência do protagonista contra os 
homens e coisas; outro, a violência contra ele próprio. Da primeira, resulta 
São Bernardo-fazenda, que incorpora ao seu próprio ser, como atributo 
penosamente elaborado; da segunda, resulta São Bernardo-livro-de-
recordações, que assinala a desintegração da sua pujança. De ambos, nasce a 
derrota, o traçado da incapacidade afetiva. (CANDIDO, 2006a, p. 41) 
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A vontade do protagonista em alcançar seu objetivo o constrói e o destrói. Ainda que 

procurasse, à sua maneira, livrar-se da solidão imposta pelo meio, parece que não há, por 

parte do protagonista, a possibilidade da coexistência pacífica entre ele e o próximo. Em seu 

percurso, Paulo Honório cultiva um ciúme doentio por Madalena. Sua autodestruição “anula a 

construção anterior”, ao perceber o vazio das conquistas materiais, e passa a negar o próprio 

ser, condicionado por elas (CANDIDO, 2006a, p. 43). O que temos ao final do romance é um 

homem fechado em si mesmo, motivado por outra vontade – a escrita de um livro com a 

narrativa de sua derrota.  

Madalena faz diferença na vida de Paulo Honório. A trajetória do personagem, de 

constante luta interior e com o meio, o conduz a perdas irreparáveis que favoreceram, do 

ponto de vista romanesco, o conflito e o trágico a partir da complicada relação com Madalena. 

Na narrativa, ela exerce uma espécie de papel redentor regulado por valores humanísticos, 

levados ao extremo com seu suicídio. A transformação de Paulo Honório, engendrada com a 

entrada de Madalena em sua vida, dá-se lentamente, aumentando em intensidade após a morte 

da esposa: “Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. 

Ela se revelou pouco a pouco, e nunca se revelou inteiramente” (SB, p. 117).  

Hélio Pólvora, ao ressaltar a arte do personagem de fazer negócios vantajosos, nota 

que o erro do fazendeiro foi justamente o de estender suas leis do campo às relações afetivas. 

Dessa maneira, “os negócios do amor” teriam decretado a falência de ânimo em Paulo 

Honório (PÓLVORA, 1978, p. 127), à custa de um intenso conflito interior. Observa-se a 

princípio pela linguagem empregada pelo personagem que Madalena seria apenas mais um 

“bicho esquisito” e como toda mulher “difícil de governar”, porém compensador, pois lhe 

daria o herdeiro esperado (SB, p. 67). Sem envolvimento afetivo, o casamento seria mais uma 

necessidade prática.  

Na configuração interna do romance, nota-se que o casamento é o início do 

rompimento do protagonista com seu mundo reificante. Desde os primeiros contatos com 

Madalena, é perceptível certo abrandamento das palavras e do ritmo narrativo quando se 

referia à moça. Até então, todas as vezes que o fazendeiro se referia à relação entre homens e 

mulheres, as palavras enunciadas estavam relacionadas à procriação, isto é, “macho” e 

“fêmea” e com palavras do campo semântico do seu mundo, sempre relacionadas às 

características dos bichos: “De repente conheci que estava querendo bem à pequena. 

Precisamente o contrário que eu andava imaginando – mas agradava-me, com os diabos. 

Miudinha, fraquinha. D. Marcela era bichão. Uma peitaria, um pé-de-rabo, um toicinho!” (SB, 

p. 77). Nota-se que são os atributos “humanos” de Madalena, contrários aos de D. Marcela 
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que eram de “bicho” e se assemelhavam aos das demais mulheres na concepção do 

fazendeiro, que vão fazer emergir um Paulo Honório propenso à mudança de postura em 

relação ao próximo.  Mas a mudança não acontece de imediato. Paulo Honório não 

compreendia a intensidade humana da mulher no trato com os empregados, nem tão pouco as 

motivações humanitárias e políticas de suas atitudes, talvez porque quanto mais ela se 

mostrava humana, mais se acentuava o caráter utilitário e prático do fazendeiro em relação às 

pessoas e às coisas.  

Franklin de Oliveira, em ensaio sobre o romancista, indaga qual seria a problemática 

mais relevante, para os leitores jovens, colocada pela obra de Graciliano Ramos. O crítico 

destaca o problema do amor como realidade na obra literária; ou melhor, “o problema do 

amor, como problema nuclear do relacionamento humano.” A problemática se instala a partir 

do encontro, “do ser-um-com-o-outro”, pois seria na relação homem-mulher que se 

manifestaria o conteúdo humano. Mas o problema não se restringe somente a duas pessoas – 

está relacionado à própria vida, sendo a razão da existência humana.  Não obstante essas 

observações, o amor está irremediavelmente preso a uma história social uma vez que o social, 

segundo o crítico, “desnatura” o amor. Para Oliveira, 

 

O romance moderno, desde suas origens cervantinas, aponta para esta 
diátese: cada vez mais homens e mulheres se estão distanciando da 
transparência, tornando-se cada vez mais opacos. É esta opacidade que, sob 
múltiplas formas, aparece na ficção de Graciliano Ramos. João Valério e 
Luísa, Paulo Honório, Marina, Luís da Silva, Julião Tavares, Madalena – eis 
toda uma galeria de personagens que não conhecem o amor. (...) Não 
conhecem o amor porque são emocionalmente áridos? Não. O selvagem 
desencontro em que suas vidas se estilhaçam resulta de uma vigência social 
que desnatura o amor. (...) os homens como Fabiano que, de tão aviltados em 
sua humanidade, não sabem sequer verbalizar o seu pensamento. 
(OLIVEIRA, 1978, p. 315) 

 

O comportamento de Madalena poderia ter desencadeado a emergência de valores 

autênticos no mundo dominado pelo pragmatismo de Paulo Honório. Se, no momento do 

acerto do casamento, ela deixou claro que não o amava, destacando as diferenças entre ambos, 

ele, mesmo sem se dar conta, já a amava justamente pelas diferenças que a constituíam 

enquanto mulher distinta daquelas com quem costumara relacionar-se. Mas o ciúme 

atravessou o caminho do casal e Madalena somente pôde exercer seu papel de redentora com 

a sua morte. A dimensão humana de sua personalidade e sua formação superior à do 

protagonista não foram suficientes para impedi-la de suicidar-se. Esta atitude final de 

Madalena revela uma contradição: ao mesmo tempo em que mostra sua fraqueza diante das 
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forças do “sistema Paulo Honório”, manifesta toda a sua força como um motor capaz de dar 

vazão a uma mudança interior, uma recuperação da humanidade do marido por meio da 

lembrança de sua presença.  

O protagonista, por sua vez, também se agiganta aos olhos do leitor enquanto ser 

humano. Ao longo da escrita do seu romance, Paulo Honório adota uma estratégia discursiva 

reveladora de sua condição solitária e consciente da falta de sentido de sua vida, buscando 

compreender, por meio da interface Paulo Honório-fazendeiro/Paulo Honório-escritor, o outro 

– Madalena – e os fatos sucedidos. Busca, assim, atar as duas pontas de sua vida e sinaliza, 

para o leitor, perspectiva de mudança.  

Com efeito, se em São Bernardo o valor da compreensão do próximo foi a morte de 

Madalena, em Infância essa busca também acontece de maneira sofrida. Se ao menino 

Graciliano de Infância não era possível revidar contra o poder atribuído socialmente aos seus 

pais, esse mesmo menino incorporou, em alguns momentos, o poder como membro de uma 

classe social superior. Tomemos como exemplo o caso do moleque José, filho da antiga 

escrava de seu avô, a “preta Quitéria”, que seu pai o tomara em sua casa, obrigando-o a tratar 

o menino Graciliano de senhor. No entanto, o menino, apesar de ser protegido pelo moleque 

José, julgou-se no direito de aproveitar-se de um momento em que seu pai o surrava por 

alguma travessura para fazer valer sua superioridade social, talvez por inveja, pelo moleque 

sempre mostrar-se forte e relutante às acusações imputadas e por conhecer melhor a realidade 

vivida, conhecimento este que lhe conferia maturidade para lidar com as incongruências do 

mundo. Num lance de tentação, e certo de que José realmente teria cometido o delito, 

resolveu colaborar com pai, encostando um feixe de lenha no pé do moleque. Sua intenção era 

convencer-se de que poderia fazer alguém sofrer, afirmar sua posição de superioridade.  Mas, 

após o menino ter repetido a ação, José reclamara ao padrinho a perversidade do 

companheiro, mais por sentir-se traído do que pela dor, fazendo o homem transferir para o 

menino Graciliano toda sua fúria, fazendo-o participar do sofrimento do outro.  

Se o pai do eu menino sempre fez valer sua noção de justiça, no episódio do moleque 

José mostrou-se ao filho conhecedor da verdadeira justiça, ensinando-lhe o valor do outro, seu 

semelhante e companheiro. O evento facultou ao menino reabilitar o conceito de justiça e 

rendeu ao romancista, no presente da escrita do romance autobiográfico, uma reflexão sobre 

sua natureza. Investido do eu estrangeiro, narra: “Se a experiência não tivesse gorado, é 

possível que o instinto ruim me tornasse um homem forte. Malogrou-se – e tomei rumo 

diferente” (I, p. 91).  



81 

Em Infância e São Bernardo o contato com o outro serve como le motive para a 

reflexão. O reconhecimento do valor do próximo na constituição da personalidade dos 

personagens, o menino Graciliano e Paulo Honório-fazendeiro, induz o narrador estrangeiro e 

Paulo Honório, o rememorante, a se modificarem no presente, isto porque, em vez de reviver 

os sentimentos do evento passado, a rememoração possibilita a abertura para os hiatos, os 

brancos, o esquecido e o recalcado. Gagnebin lembra-nos que a rememoração significa uma 

atenção ao presente, em especial a fatos passados que despertam no presente; portanto, não se 

trata apenas de não esquecer o passado, mas de uma ação sobre o presente porque a fidelidade 

ao passado não tem um fim em si mesma, visa, tão somente, a transformação do presente 

(GAGNEBIN, 2006, p. 55). As lacunas da memória possibilitam a Graciliano Ramos notar a 

importância do outro na formação do eu menino e, como num revezamento, extrair do fato 

rememorado também uma aprendizagem. A retomada reflexiva do passado faculta a não 

repetição do evento, esboçando uma história diferente ou, como sugere Gagnebin, a invenção 

do presente.   
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CAPÍTULO 3 

 

Ficção e experiência: o sentido do humano em Infância 

 

3.1 Da ficção para a confissão 

 

”Fiz o possível por entender aqueles homens, 
penetrar-lhes na alma, sentir as suas dores, 
admirar-lhes a grandeza relativa, enxergar nos seus 
defeitos a sombra dos meus defeitos.” 
              Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere 

 

A epígrafe de abertura deste capítulo sintetiza o percurso desenhado ao longo desta 

pesquisa. A visão pessimista de vida de Graciliano Ramos é alvo de discussão da crítica e 

encontra-se disseminada em sua fortuna crítica, tornando-se uma das linhas constitutivas de 

análise da obra. Segundo Gustavo Silveira Ribeiro (2008), esse ponto de vista é determinado 

ou pela relação estabelecida entre vida e obra do escritor ou pela relevância dada à dureza 

com que os fatos são narrados no romance autobiográfico. Ao enfatizar demasiadamente estes 

elementos, grande parte da crítica desconsidera o esforço do romancista em reconfigurar os 

fatos narrados, “entender aqueles homens” e “enxergar nos seus defeitos a sombra dos meus 

[do romancista] defeitos”. 

No ano de publicação de Infância, 1945, Candido fez um estudo seminal da obra de 

Graciliano Ramos em cinco artigos publicados no Diário de São Paulo sobre cada uma de 

suas obras. Anos depois, acrescido de um estudo sobre Memórias do cárcere, o conjunto 

desses artigos compôs o já citado ensaio Ficção e confissão, no qual o crítico percebe uma 

lógica interna na evolução estética dos livros do romancista (CANDIDO, 2006a, p.9).  

Recompondo o percurso da obra, Candido sinaliza que há, entre a feitura de cada um 

dos livros, correlações recíprocas que constituem uma “unidade na diversidade”. Os livros 

concatenam um sentido num todo orgânico. Em seu estudo sobre Caetés, o ensaísta confirma 

a crítica de que Graciliano Ramos ainda estaria preso ao “galho já sediço do pós-

estruturalismo”, apesar de o romance ter sido produzido nos moldes da ficção realista 

tradicional. Em seu percurso, passa ao romance psicológico e doloroso, no qual as 

características são notadamente perceptíveis em São Bernardo e Angústia; este e Infância 

também partilham traços comuns, na medida em que apresentam uma inclinação cada vez 

mais nítida para a confissão; entre Infância e Memórias do cárcere o ponto de contato seria a 

experiência pessoal.  O primeiro livro da série memorialística mantém ainda uma fatia de 



83 

romance – análise pioneira de Candido que abriu espaço para trabalhos posteriores, como esta 

dissertação – o que, de certa forma, o liga aos livros anteriores, enquanto no último a ficção é 

totalmente abandonada em face do depoimento.  

Na organização da obra de Graciliano Ramos, da ficção para a confissão, a ficção, 

como método, explicaria, segundo o crítico, a vida e o ofício de escritor. Partindo da análise 

de um trecho bastante conhecido do capítulo “Verão”, o ensaísta traça um paralelo entre o 

ofício do avô paterno do menino de Infância, “construtor de urupemas rijas e sóbrias”, e o 

trabalho de escrita do personagem narrador.  

 

meu avô paterno (...) não gozava, suponho, muito prestígio na família. 
Possuíra engenhos na mata; enganado por amigos e parentes sagazes, 
arruinara e dependia dos filhos.  
(...) nunca aprendera nenhum ofício. Conhecia, porém, diversos, e a carência 
de mestre não lhe trouxe desvantagem. Suou na composição de urupemas. Se 
resolvesse desmanchar uma, estudaria facilmente a fibra, o aro, o tecido. 
Julgava isto um plágio. Trabalhador caprichoso e honesto, procurou os seus 
caminhos e executou urupemas fortes, seguras. Provavelmente não gostavam 
delas: preferiam vê-las tradicionais e corriqueiras, enfeitadas e frágeis. O 
autor, insensível à crítica, perseverou nas urupemas rijas e sóbrias, não 
porque as estimasse, mas porque eram o meio de expressão que lhe parecia 
mais razoável. (I, p. 24) 

 

Para o crítico, a evocação dessa lembrança do narrador estrangeiro da figura do avô 

configura-se como uma busca da compreensão do sentido da vida desse que, solitário, não 

conquistou um espaço no cotidiano de homens ávidos em atender as imposições do mundo 

moderno. Entretanto, esse “mundo moderno” somente pode ser percebido mediante a regência 

de necessidades imediatas e artificiais.  

O escritor – homem solitário e inútil – exerce seu ofício à sua maneira, como as 

“urupemas rígidas e sóbrias”, sem render-se aos imperativos da modernidade e colocando-se 

contra os discursos hegemônicos de uma falsa modernização. As figuras do avô e do escritor 

que, como seu Ribeiro de São Bernardo, tentam manter-se rijos e sóbrios estão a contrapelo 

da modernidade. Esse modelo do modus vivendi preso a um passado mais decoroso, porém 

ultrapassado, associa-se à prática do romancista que usa a experiência e acompanha a 

degradação dos valores humanos mantendo certo distanciamento a fim de poder exarar uma 

interpretação mais sóbria das condições históricas. Assim, Graciliano Ramos seria uma 

espécie de escritor insurgente, por recusar a impossibilidade de constituição de uma vida 

social verdadeiramente humana (CANDIDO, 2006a, p. 89).  
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Ficção e confissão é referência para os estudos relativos à compreensão da obra do 

romancista e para aqueles que tomam Infância como texto literário. Candido foi um dos 

primeiros críticos a alertar-nos sobre o erro da leitura de Vidas secas como o último livro de 

ficção do escritor, já que Infância apresenta elementos de verdade e também de imaginação. 

O motivo teria sido talvez a sugestão de os personagens e o contexto de sua infância surgirem, 

com frequência, de suas lembranças através do exercício da escrita: José Bahia, Sinhá Vitória, 

José Amaro, a fazenda do avô, a vila de Buíque, a cidade de Viçosa aparecem transfigurados 

em um ou outro personagem e em alguns cenários. Hélio Pólvora, por exemplo, nota em 

Angústia, romance anterior à Infância, a presença de alguns personagens como cabo José da 

Luz, padre Inácio com seu “olho duro de vidro” e José Bahia (cf.: PÓLVORA, 1978, p.129). 

Guardados os devidos méritos do ensaio de Candido, passemos a discutir a conclusão a que 

chega o crítico acerca da obra de Graciliano Ramos depois da escrita de Infância: 

 

Lendo Infância, concluímos que os livros de Graciliano Ramos se 
concatenam num sistema literário pessimista. Meninos, rapazes, homens, 
mulheres; pobres, ricos, miseráveis; inteligentes, cultos, ignorantes – todos 
obedecem a uma fatalidade cega e má. Vontade obscura de viver, mais forte 
nuns que noutros, que os leva a caminhos pré-traçados pelo social, físico, 
doméstico. A vida é um mecanismo de negaças em que procuramos atenuar 
o peso inevitável dessas fatalidades: e parecemos ridículos, maus, 
inconsequentes. Às vezes somos fortes e pensamos esmagar a vida; na 
realidade, esmagamos apenas os outros homens e acabamos esmagados por 
ela. Nada tem sentido, porque no fundo de tudo há uma semente corruptora, 
que contamina os atos e os desvirtua em meras aparências. (CANDIDO, 
2006, p. 75) 

 

Essa leitura de Infância sugere que sua escrita culmina, dentro do sistema literário do 

autor de Vidas secas, em uma concepção de vida pessimista. Para o crítico, a obra do 

romancista emerge do “fruto de uma neurose infantil filtrada por uma nobre imaginação” 

(CONNOLLY apud CANDIDO, 2006a, p. 90), o que determinaria a visão pessimista de vida 

do escritor, sendo Infância a explicação dos outros livros do romancista.  Pretendemos 

ampliar algumas colocações de Candido, afastando-nos da visão pessimista de mundo 

atribuída ao romancista.  

Em sua análise de Infância, Candido parece considerar uma estreita relação entre 

vida e obra.  Essa leitura é, sem dúvida, bastante arrazoada, mas de certa forma, limita o 

caráter ficcional do livro. Há na fundação do pequeno mundo incongruente do narrador 

menino o relato de fatos que, a princípio, obedecem a uma “fatalidade cega e má” e conduz os 

personagens gracilianos a “caminhos pré-traçados pelo social, físico, doméstico”. Em alguns 
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momentos da interpretação de São Bernardo percebemos como Paulo Honório atribui ao meio 

rude em que viveu os traços da brutalidade que traz consigo. Essa concepção, presente nas 

duas obras sob análise, pode ser facilmente vislumbrado em outros livros do autor, e talvez 

seja por isso que a interpretação do crítico parece encerrar certa visão determinista da obra do 

escritor alagoano, tanto no que se refere aos personagens de seus romances, como em relação 

ao próprio escritor.   

Talvez a visão determinista seja endossada pelo próprio Graciano Ramos que, 

investido do narrador estrangeiro, em muitos momentos de Infância, vê como condição 

“natural” a opressão e a humilhação sofrida pelos mais fracos: “hoje acho naturais as 

violências, que o cegavam [o pai]. Se ele tivesse embaixo, livre de ambições, ou em cima, na 

prosperidade, eu e o moleque José teríamos vivido em sossego” (I, p. 31). Essa visão de 

mundo também aparece em São Bernardo. Paulo Honório, arrebatado pelo ressentimento, 

põe-se a refletir no momento da escrita de suas memórias: “A culpa foi minha, ou antes, a 

culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste” (SB, p. 117). Esse ponto encontra-

se largamente discutido no segundo capítulo deste trabalho, no entanto, é a partir dele que 

começamos a demarcar o argumento que sustentamos em relação à crítica severa de Candido 

quanto ao caráter pessimista atribuído à obra de Graciliano Ramos.   

Se os caminhos já estivessem “pré-traçados”, como afirma o crítico sobre as 

personagens gracilianas, como seria possível ao romancista, “fruto de uma neurose infantil”, e 

a Paulo Honório, fruto de um “meio agreste”, terem escapado do caminho? Graciliano Ramos 

não parece ter seguido o caminho pré-determinado, ainda que afirme em Infância que tenha 

tido a vida relatada. Se assim o fosse, não seria possível flagrar no texto momentos em que o 

narrador estrangeiro [supostamente o escritor distanciado no tempo e disposto a analisar a 

infância rememorada] mostra-se condescendente com o outro. É nesse olhar de 

condescendência que o romancista revela sua diferença por meio de sua percepção do caráter 

de humanidade de muitos personagens. Tomemos como exemplo dois momentos de Infância. 

Primeiro, quando o pai do infante recolhe-se ao perceber que fora injusto com o filho: 

“Pareceu-me que a figura imponente minguava – e a minha desgraça diminuiu. Se meu pai se 

tivesse chegado a mim, eu o teria recebido sem o arrepio que a presença dele sempre me deu” 

(I, p. 37). Segundo, quando nota que não haviam se fixado em sua personalidade os traços de 

violência presenciados em sua infância: “Se a experiência não tivesse gorado, é possível que o 

instinto ruim me tornasse um homem forte. Malogrou-se – e tomei rumo diferente” (I, p. 91).  

Em São Bernardo, Paulo Honório também escapa da fatalidade do curso de sua vida 

quando, ao escrever suas memórias, propõe-se a narrar os fatos que o levaram à ascensão e 
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refletir sobre os erros que o levaram à derrocada, buscando, assim, encontrar um sentido para 

o presente. Conforme explica Gagnebin:  

 

devemos lembrar o passado, sim; mas não lembrar por lembrar, numa 
espécie de culto ao passado. (...) a exigência de não esquecimento não é um 
apelo a comemorações solenes; é, uma exigência de análise esclarecedora 
que deveria produzir – e isso é decisivo – instrumentos de análise para 
melhor esclarecer o presente. (GAGNEBIN, 2006, p. 103) 
 

É certo que em São Bernardo não há como Paulo Honório voltar atrás e consertar 

seus erros. Mas a reflexão revela que ele não perdeu sua condição humana e é justamente a 

iniciativa de escrever para buscar um sentido para a vida que acende uma luz para a 

iluminação do presente do personagem, sendo este um ponto positivo, isto porque abre a 

possibilidade de mudança.  

Mas a visão pessimista sobre a obra do romancista se estende a outros críticos da 

literatura. Álvaro Lins, em Infância de um romancista, ao discutir o pessimismo do escritor, 

chega a afirmar que o mundo da ficção de Graciliano Ramos é destituído de “amor e alegria”. 

Os habitantes desse mundo seriam coagidos a carregar o peso da crueldade e do egoísmo 

(LINS, 1947, p. 119). Em seu comentário sobre Infância, enfatiza a relação entre vida e obra 

reforçando o caráter psicológico-biográfico do livro ao considerar “as memórias da vida real” 

como uma explicação do “mundo de ficção do romancista” (cf.: p. 120), pois os personagens 

de Infância não passariam de transfigurações do próprio autor. Aliás, Álvaro Lins vê o 

romancista como um autor impiedoso com seus personagens, e como eles são conversões do 

escritor, conclui que Graciliano Ramos é impiedoso consigo mesmo: “o autor não pode então 

exprimir piedade porque o pudor e a dignidade artística o impedem de ter piedade de si 

mesmo” (p. 120).  Para o crítico, Graciliano Ramos usa a escrita como meio de escapar da 

“infelicidade, tristeza e solidão” de sua própria vida, que termina por reproduzir. Estilo e vida 

seriam um o espelho do outro: “Percebe-se aqui o apuro do trabalho de composição e estilo, o 

seguro artesanato literário. A secura, a frieza dessas impressões de infância encontra a devida 

correspondência no seu estilo sóbrio, ascético, livre de adornos” (p.125). 

Note-se na crítica de Álvaro Lins algo de intuitivo e de biográfico. O ensaísta recorre 

em seu julgamento tanto a traços da personalidade, que acredita ser de Graciliano Ramos, 

como também a elementos da experiência do romancista. Até mesmo quando trata do estilo 

do escritor, seus comentários circulam em torno da vivência e personalidade. Álvaro Lins 

parece estabelecer uma correlação inevitável e precisa entre os fatos narrados no livro e a vida 

do escritor, descartando de sua análise o trabalho literário empreendido pelo romancista e o 
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papel mediador da linguagem literária como uma abertura entre o sujeito da enunciação e o 

sujeito do enunciado, esquecendo-se que narrador e personagens são, efetivamente, “seres de 

papel” (cf.: BARTHES, 1976); além disso, desconsidera o empenho do romancista em 

reconfigurar os fatos narrados, atribuindo-lhes uma nova configuração.  

José Paulo Paes, no prefácio de Cartas de amor a Heloísa, posiciona-se contra o 

mito Graciliano Ramos, comumente atribuído ao escritor como pessimista, destacando o fato 

de ter sido “forjado à sombra da surrada definição de Bouffon de que o estilo é o próprio 

homem. (...)”. Desse pensamento, teria se tornado comum enxergar a escrita graciliana, de 

“tensa economia”, como se estivesse “a serviço de uma visão de mundo as mais das vezes 

pessimista”. Dela teria então se deduzido, tal qual um axioma matemático, o caráter do 

escritor sempre relacionado a “um homem de poucas palavras, (...) negativista e de difícil 

aproximação” (PAES, 1994, p. 9). 

A ironia do romancista também parece ser esquecida por parte da crítica.  Graciliano 

Ramos presenciou, desde muito cedo, as transformações culturais e sociais ocorridas no Brasil 

no início do século XX. Com senso crítico afiado e uma formação cultural eclética não deixou 

de registrar, ao longo de sua obra, a crítica à família patriarcal, sobretudo, em Infância; o 

êxodo rural exposto em Vidas secas; e o início e problemas do processo de modernização do 

país, explícito principalmente em São Bernardo. Neste, a perspectiva irônica se apresenta no 

personagem Paulo Honório que, após ter se aliado ao sistema de dominação capitalista, se 

reconhece, ao final do romance, devorado pelo mesmo sistema e prestes a perder sua condição 

humana, embora sua reflexão sobre o passado acene para uma tomada de consciência de que 

sua escolha não tenha lhe trazido tantos benefícios quanto pensava. Em Infância, o romancista 

mostra claramente que aprendeu cedo, com as filhas de seu Nuno, a “afirmar ao contrário” (I, 

p. 203).  

Graciliano Ramos elabora, por meio de suas personagens, a apresentação de um 

intrincado universo existencial, sedimentado e denunciado pela sondagem dos submundos do 

espírito humano. Em sua obra, o traço de angústia, peculiarizado pelas relações, a mais das 

vezes problemáticas, emerge – quase que “naturalmente” – desse mundo formidável, onde a 

matriz bem reconhecível é, sem dúvida, a tensão que se estabelece entre individualidade e 

meio social. Os desequilíbrios que afligem as personagens do autor de Angústia – como de 

resto também os que afligem o homem moderno – estão atados à questão “da sobrevivência 

do Homem em Sociedade e ao seu desejo de suplantar o Próximo, em qualquer que seja o 

setor” (COELHO, 1978, p. 61). Ora, uma postura desse tipo tende a encerrar o indivíduo num 

isolamento crescente e corrosivo, pois esse conflito com o grupo e com os outros está 
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introjetado e arraigado no “herói”, com tal profundidade, que o faz rejeitar não só o mundo ou 

o próximo, mas também a si mesmo.  

Como homem de seu tempo, o escritor experimenta, na maturidade, as 

transformações na maneira de perceber o mundo, vivendo a tensão própria da modernidade. 

As referências desse período, na maioria das vezes múltiplas e contraditórias, ensejavam a 

coexistência da tradição com o novo, e o romancista não deixou de perceber a necessidade 

forçosa do homem moderno, ser isolado e fragmentado, de investigar seu interior. Sob o signo 

do conflito e do isolamento, o romancista desenha João Valério, de Caetés: “Que sou eu 

senão um selvagem, ligeiramente polido, com uma tênue camada de verniz por fora” (CA, p. 

63); Paulo Honório, de São Bernardo: “É horrível! Se aparecesse alguém!... Estão todos 

dormindo. Se ao menos a criança chorasse... Nem sequer tenho a amizade do meu filho” (SB, 

p. 126); Luís da Silva, de Angústia: “Quanto mais me vejo rodeado mais me isolo e 

entristeço” (A, p. 122); Fabiano, de Vidas Secas: “Vivia longe dos homens, só se dava bem 

com os animais” (VS, p. 19). Mesmo no corte biográfico – Infância e Memórias do Cárcere – 

a investigação interior não é abandonada.  

A angústia dos personagens gracilianos não consiste somente na aflição provocada 

pelas condições históricas, discussão esta afeita ao campo das ciências, das interpretações 

sociológicas e da crítica literária, já bem explorada por estudiosos dessas áreas de 

conhecimento. Para além delas, há a angústia causada pela falta de sentido da vida, pois a vida 

das personagens parece ser árida, vida seca, pobre de sentido pela própria condição humana 

de ser o indivíduo lançado num mundo caótico, “un mundo llamado a desaparecer” 

(CARPEAUX, 1978, p. 30), que clama por ordem para que a existência possa ter algum 

sentido.  

A investigação interior das personagens, descortinada pelos romances do escritor, 

frequenta a literatura moderna. Em A teoria do romance, Georg Lukács (2000, p. 34) salienta 

que “no Novo Mundo ser homem significa ser solitário”. No mapa traçado por Lukács, o fim 

da antiguidade pode ser constatado pelo fim da épica antiga, marcada pela falência do sentido 

de pertencimento, que motivou uma cisão não somente entre o sujeito e o mundo, traduzido 

na necessidade de uma nova forma – o romance, mas em seu próprio eu.   

Nas épocas pré-modernas todo ato encontrava seu correspondente num campo de 

significações no qual cada ação desatada regressava a si, alcançando um centro próprio e 

delimitando ao seu redor, uma circunferência fechada (LUKÁCS, 2000, p. 25). A partir daí, 

cada ato da consciência não reclamava questionamentos porque, para o homem deste mundo 

fechado, não havia ainda “nenhum exterior, nenhuma alteridade para a alma”, o que o fazia 
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desconhecer abismos; nesse sentido, o indivíduo “não sabe que pode perder-se e não imagina 

que terá que buscar-se” (p. 26). O equilíbrio promovido pela correspondência entre o “eu e o 

mundo, ser e destino, aventura e perfeição, vida e essência” não impulsionava esse homem a 

buscar alturas inalcançáveis, uma vez que as divindades que dirigiam o mundo e distribuíam 

“dádivas” estavam sempre presentes (p. 26). Para Lukács, o sentido era, portanto, conhecido, 

“palpável e abarcável com a vista” cabendo ao espírito apenas acolhê-lo ou identificá-lo (p. 

29).   

Na modernidade dissolve-se a totalidade do ser. Rompe-se a correspondência perfeita 

entre o indivíduo e o mundo, pois este se tornou contingente e aquele, problemático. A 

totalidade passa a ser oculta e efêmera. Instaura-se  assim um tempo de instabilidade ou, como 

argumenta Marshall Berman, apossando-se de uma frase de Marx, um mundo em completa 

desintegração, onde “tudo que é sólido desmancha no ar” (1986, p. 12). Entretanto, o homem 

ainda busca a totalidade perdida: se nas épocas pré-modernas essa totalidade era imediata, na 

modernidade ela é produtora – simultaneamente desejo, ausência e signo da incompletude –, 

já que não possui modelos a seguir porque a unidade das esferas metafísicas foi para sempre 

rompida (LUKÁCS, 2000, p. 34). A forma romance evidencia essa condição de completo 

desterro e a narrativa moderna anuncia a solidão e errância do homem em sua busca 

incessante pela estabilidade.  

Otavio Paz, em “Os signos em rotação”, ao abordar o fazer poético em um tempo em 

que o homem tem consciência da instabilidade, observa que na modernidade os signos giram 

à procura de significados e por isso não é possível uma transgressão literária ou formação de 

vanguardas estéticas, isto porque a transgressão, ou ruptura, tornou-se um parâmetro pelo qual 

o moderno se define. Nesse tempo, a poesia não é destruição e sim busca de sentido.  Nada 

sabemos desse sentido porque sua significação não está no momento em que se diz, mas além, 

em um horizonte que ainda está se aclarando. Temos diante de nós uma realidade sem rosto, 

imposta não como um muro, mas como um espaço vazio. Não é possível saber como será 

realmente o que vem a ser ou qual a imagem prestes a se formar em um mundo onde, pela 

primeira vez, tem-se a consciência que seu equilíbrio é instável.  Diante dessa instabilidade, a 

“escritura é um espaço cambiante, palavra no ar ou na página, cerimônia: o poema é um 

conjunto de signos que buscam um significado” (PAZ, 1986, p. 282). O homem gira em torno 

de uma ausência e seus significados parecem se anular ante essa ausência. Em sua rotação, o 

poema coloca em circulação luzes que tanto brilham como apagam e “o sentido desse 

pestanejo não é a significação última, mas é a conjunção instantânea do eu e do tu. Poema: 

busca do tu” (p. 282). 
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No curso da trajetória artística de Graciliano Ramos nota-se uma história de imersão 

no tempo intemporal, contudo histórico, da escrita, na qual a sensação de inacabamento do 

sujeito faz-se presente, pois ser escritor para o romancista alagoano é um constante vir-a-ser. 

Nos romances em primeira pessoa, a duplicação do sujeito da narrativa inscrita por signos 

diferentes – ciúme e vingança de Luiz da Silva em Angústia, intelectualidade de João Valério 

em Caetés, ambição e desnudamento de Paulo Honório em São Bernardo – não se revela de 

maneira transparente, ainda que incite efeitos da realidade ao imprimirem no texto traços 

reconhecíveis do caráter humano, conferindo-lhe a suposta legitimidade do verossímil. O 

romancista não se entrega ao preceito da autenticidade factual ou documental como, 

supostamente, poderíamos pensar em Infância e Memórias do cárcere. Seu empenho em 

dedicar-se à memória não tem por objetivo confessar nem atestar a verdade do ser, elemento 

esse presumidamente evidenciado na luta para fazer perdurar o tempo reconstituído.  Ao que 

parece, a questão da memória em Graciliano Ramos prende-se à investigação das categorias 

relativas à interioridade do sujeito, impressa no traço de sua escrita, disseminada no conjunto 

de sua obra. 

Em São Bernardo: 

 

Cinquenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se uma pessoa a vida 
inteira sem saber para quê! Comer e dormir como um porco! Como um 
porco! (...) Que estupidez! Que porcaria! Não é bom vir o diabo e levar 
tudo? (SB, p. 216) 

 

Em Infância: 

 

Nesse tempo, em razão de culpas indecisas, costumavam prender-me 
algumas horas na loja. (...) E ali, no silêncio e no isolamento, adivinhando o 
mistério dos códigos, fiz compridos exames de consciência, tentei catalogar 
as ações prejudiciais e inofensivas, desenvolvi à toa o meu diminuto senso 
moral.  (I, p. 103) 

 

Em Memórias do cárcere: 

 

Aqui findo o resumo dos empecilhos até hoje apresentados à narração que 
inicio. Terão eles desaparecido? Alguns se atenuaram, outros se 
modificaram, determinam o que impediam, converteram-se em razões 
contrárias. Estarei próximo dos homens gordos do primado espiritual? 
Poderei refestelar-me? Não, felizmente. (MC, p.5) 
 

No monólogo interior dos personagens nota-se a essência do sujeito arremessada no 

caos do ser, não tirada dele.   O que está em jogo na busca levada a cabo pelo romancista não 
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é, de maneira alguma, a existência do sujeito empírico às voltas com os dilemas, vazios e 

hiatos de sua vida. Tudo isso de nada vale fora do corpus textual no qual foram escritos, pois 

não é por acaso que, em seus romances em primeira pessoa, os personagens protagonistas se 

veem envolvidos na empreitada de escrever um livro.  

Essa aproximação do artista com a experiência vivida parece ser mais do que uma 

necessidade estética, pois toda autobiografia possui uma parcela de romance, sendo uma 

característica desse gênero a impossibilidade de estabelecer um contato com a vida, sem 

recriá-la. Além disso, o livro é também um instrumento de envolvimento e de participação 

ativa de Graciliano Ramos na história por meio da sua transfiguração enquanto personagem, e 

meio pelo qual o romancista se serve para refletir sobre o sentido da vida a partir da 

compreensão do outro e de si mesmo.  

Candido, ao comentar o desdobramento da obra graciliana, destaca a coerência entre 

vida e obra do romancista. A crescente preocupação do escritor com as situações humanas o 

teria feito substituir-se ele próprio aos seus personagens.  Valendo-se de técnicas narrativas 

romanescas identificadas com a memória infantil, Graciliano Ramos imprime-se enquanto 

personagem em Infância (CANDIDO, 2006a, p. 93) para, em seguida, lançar-se à empreitada 

de registrar sua experiência de adulto em Memórias do cárcere. Parece que o advir 

peremptório da maturidade e essa preocupação com o Homem desencadeou também um 

impulso consciente do romancista para sondar a efemeridade da vida e elaborar sua percepção 

do tempo como elemento corrosivo do espaço, das coisas e das pessoas. De fato, para 

Graciliano Ramos, a meditação sobre a fugacidade da vida parece tomar corpo a partir da 

maturidade: Paulo Honório encontra-se no momento da escrita do seu livro questionando-se 

sobre a razão de ainda estar vivo aos cinquenta anos de idade; talvez não por coincidência, no 

momento da publicação de Infância, 1945, o escritor encontra-se com 53 anos.  

Essa percepção do tempo elaborada pelo homem na fase avançada da vida é algo 

recorrente. Em um discurso em Estocolmo em 1990, já no final de sua vida, Otávio Paz 

resume sua trajetória afirmando que, em sua busca pela modernidade, teria se perdido e se 

encontrado muitas vezes. O instante seria um pássaro, ao mesmo tempo presente em toda 

parte, mas não encontrado em lugar nenhum. Ao tentar capturá-lo, ficamos sempre de mãos 

vazias: “Então as portas da percepção se entreabrem e aparece o outro tempo, o verdadeiro, o 

que buscávamos sem o saber: o presente, a presença” (JARDIM, 2007, p. 118-119). Em suas 

reflexões sobre a falência do conceito moderno de história, sublinha a estreita relação entre a 

consciência da efemeridade do tempo e o advento da história como ação necessária ao homem 

e sua ligação com a temporalidade. Em “A consagração do instante”, argumenta que a 
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experiência poética pode se estender ao romance e promove uma ruptura na maneira usual de 

conceber a temporalidade, por conseguir cessar o fluir do tempo do relógio, fazendo com que 

ele deixe de ser uma linha de sucessão de instantes idênticos e possibilitando a imersão na 

dimensão da própria temporalidade. A suspensão da experiência temporal cotidiana, cujo foco 

é o presente, alcançada entre outras formas pela poesia, descortina a importância de um 

presente concebido em sua essência, de um instante, puramente descomedida envolvendo uma 

recriação do tempo pelo poeta e pelo leitor. 

 

Em cada instante [o homem] quer realizar-se como totalidade e cada uma de 
suas horas é monumento de uma eternidade momentânea. Para escapar de 
sua condição temporal não tem remédio, a não ser submergir mais 
plenamente no tempo. A única maneira que tem de vencê-lo é fundir-se com 
ele. Não alcança a vida eterna, mas cria um instante único que jamais se 
repetirá e, dessa forma, dá origem à história. (PAZ, 1986, p. 190-191) 

 

A história deriva do conflito imanente à natureza do homem, ser temporal e relativo, 

constantemente arremessado no absoluto. Desse conflito, ela emerge investida de um “gesto 

heroico” consagrando cada instante, convertendo-o em autossuficiente. A constatação do 

efeito corrosivo do tempo incita a necessidade de inquirir o presente, de buscar deter esse 

momento pela ação reflexiva, conduzindo-o em direção ao envolvimento na participação ativa 

na história.  

A nossa ampliação das considerações de Candido sobre a passagem da ficção para 

confissão pode ser resumida dessa maneira: no corte autobiográfico de Graciliano Ramos, 

especificamente em Infância, a investigação ontológica é um questionamento histórico, cujo 

objeto é o próprio Graciliano Ramos, sujeito crítico, escritor e intelectual; sua escrita é um 

exercício do eu, no qual a identificação parece ser a da incompletude do indivíduo, pois a 

narrativa assume as contradições e dúvidas humanas materializadas por construções retóricas 

correspondentes à complexidade do ser, mas que não encerra verdades absolutas nem 

tampouco se inclina às respostas prontas; o caráter mimético de seu discurso ultrapassa a 

esfera do real, alcançando a realidade da experiência artística e ultrapassando o caráter 

puramente autobiográfico. Esses elementos juntos são vistos aqui como pontos positivos na 

escrita de Infância, distanciando-o de uma leitura pessimista. 
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3.2 Linha de fuga 

 

“Teimava em declarar-me um animal. Não 
conseguiu intimidar-me.”  
                                  Graciliano Ramos, Infância 

 

Efetivamente as personagens de Graciliano Ramos expressam a amargura e a 

angústia de maneira peculiar, o que merece ser investigado por ângulos diferentes. Na galeria 

de personagens gracilianos vemos o desfile de personagens, como Paulo Honório e Fabiano, 

dotados da consciência de que deveriam saber-se humanos, mas apenas encontram o meio de 

dizer sobre essa consciência, e o que sentem, em alguma medida.  Parece que Graciliano 

Ramos promove, por meio do conflito interior e da angústia, a desumanização de seus 

personagens para, paradoxalmente, revelar a sua humanidade. 

É interessante notar a presença dos animais, sejam eles verdadeiros ou fantásticos, no 

universo ficcional graciliano para acentuar, por comparação, a humanidade dos personagens. 

A respeito de D. Maria, a comparava, em capítulo homônimo, a uma perua: “D. Maria 

representava para nós essa grande ave maternal” (p. 127); sobre Fernando: “Fernando era 

assim. E junto a isso qualquer coisa de frio, úmido, viscoso, que me dava absurda impressão 

de uma lesma vertebrada e muito rápida” (p. 223). Aliás, Infância é um texto rico em 

metáforas sugestivas da condição do homem como animal, recurso expressivo do autor 

presente em toda sua obra.  

Amariles Guimarães Hill, em seu ensaio “Expressividade em Graciliano”, observa 

entre os diversos recursos estilísticos usados pelo autor a presença dos bichos, principalmente 

no romance autobiográfico em discussão, em que o romancista usa o animal como um dos 

termos da comparação. Em Graciliano Ramos  

 

A identidade entre o bicho e o homem, (...), não fica só no plano vital: é um 
recurso expressivo.  
(...) Ele é pródigo em comparações e metáforas. Sobre ambas paira a visão 
obsedante do bicho. 
(...) usando o animal como um dos termos do símile, retrata suas 
personagens física e moralmente. (HILL, 1978, p. 257) 

 

O homem, como ser diferente dos bichos, experimenta o incômodo de deixar o 

ambiente habitável, enquanto os bichos vivem a adaptação em seu habitat. Nessa condição, 

seria mais confortável ser bicho e adaptar-se ao meio em que vive; mas a condição de humano 

não é uma escolha pessoal e por mais que o menino Graciliano de Infância tenha se sentido 
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“miúdo, insignificante, tão insignificante e miúdo como as aranhas que trabalhavam na telha 

negra” (I, p. 37) e Paulo Honório tenha se imaginado “uma figura de lobisomem” (SB, p. 

221), para o romancista, o homem não pode desviar-se de sua condição humana, pois, se a dor 

e a miséria desumanizam, essa condição não é definitiva, porque o sonho é pertinente ao 

homem. 

José Gil, ao tratar da presença dos monstros na cultura ocidental, argumenta que “os 

homens precisam de monstros para se tornarem humanos” (GIL, 1994, p. 88). Os animais 

fantásticos, origem dos monstros, atuam com frequência na literatura e mostram a relação 

ambígua entre homem e animal.  

Embora a presença dos monstros na literatura remonte aos textos bíblicos, na 

modernidade ocorre uma banalização da monstruosidade relacionada à incerteza do homem 

quanto à sua própria humanidade (GIL, 1994, p. 4). De acordo com Gil, eles “são os nossos 

guardiões e é necessário produzi-los apenas em número suficiente para nos ajudar a pensar e a 

manter a nossa humanidade em nós. Sob pena de já não sabermos muito bem o que faz de nós 

seres humanos” (p. 132). Os monstros encarnam dúvidas e desejos e abrem espaço para a 

reflexão sobre os limites do que o homem entende por “normal” e sobre o lugar que ocupa 

num universo desconhecido. Uma vez transferidos para os monstros, os medos e anseios do 

indivíduo ou da coletividade tornam-se palpáveis, “reais”, e podem ser pugnados e vencidos 

por meio da inteligência e da astúcia, e até mesmo através da força. Assim, o homem reclama 

seu lugar de primazia no mundo, afirmando a superioridade de sua espécie e as 

particularidades que o definem como humano.  

A representação da monstruosidade de Paulo Honório, a partir da figura do 

lobisomem, é significativa para pensarmos como Graciliano Ramos promove a 

desumanização do personagem a fim de destacar sua humanidade. Sua monstruosidade revela 

o desvio, o excesso de realidade do personagem, induzindo-o, por oposição, a acreditar na 

“necessidade da existência da normalidade humana” (GIL, 1994, p. 17) em si mesmo e, dessa 

crença, retirar forças para manter-se homem.  

No final de São Bernardo, encontramos Paulo Honório reavaliando e questionando 

sua existência. Em uma trajetória marcada por conquistas no plano material, o fazendeiro 

sente a pontada de uma perda. Põe-se a relatar os sucessos de sua vida no afã de saber que 

perda é essa. Na medida em que a retrospectiva avança, o protagonista compreende tratar-se 

de uma perda emocional, mas não consegue lidar com a culpa do vazio que assola sua vida. A 

perda de Madalena causou-lhe um trauma profundo, deixando-o incapaz de acionar a 

memória verdadeira, ou suas experiências, até mesmo sobre sua própria natureza. Dessa 
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forma, usa a única ferramenta de que dispõe para defender-se da angústia da culpa pelo 

fracasso de sua vida: passa a projetar em Madalena a culpa pelo sofrimento causado pelo 

vazio emocional que o atormenta. Segundo Freud (1988c) esse mecanismo de defesa é uma 

forma de proteger a mente consciente de um sentimento que lhe causa desconforto.  

Note-se, a partir do mecanismo de defesa adotado por Paulo Honório, a recusa de sua 

culpa e o fingimento para si mesmo do controle de sua vida quando, na realidade, ele vive a 

experiência humana de transferir um sentimento com o qual não sabe conviver ou que seu 

“eu” interior não admite possuir. Apesar de a personagem afirmar ter sido o meio agreste o 

responsável por sua alma também agreste e de suas ações deflagrarem o caráter reificante da 

personagem, percebe-se, a partir da presença de Madalena já discutida anteriormente, sua 

dimensão humana: de obcecado pela posse, passa a homem atormentado pelo fantasma da 

mulher. Ao final do romance, Paulo Honório reconhece a falibilidade de seus objetivos, seus 

erros como ser humano e o vazio de sua vida. Será essa consciência a responsável pela 

configuração que Paulo Honório apresenta ao final do romance. Transformado pela dor e pela 

culpa, enxerga-se desumanizado na sua morfologia, mas somente se vê como tal porque pôde 

adquirir uma perspectiva humanizada para se autoavaliar.  

O segundo capítulo de Vidas secas, dedicado à descrição da personagem Fabiano, 

também é um exemplo da escolha do romancista pela desumanização das personagens para 

evidenciar a dimensão humana do homem. O narrador onisciente penetra no íntimo do 

sertanejo Fabiano, revelando um homem embrutecido pela vida, mas capaz de analisar a si 

próprio. Vaqueiro, ofício exercido por seus antepassados e apreciado por seus filhos, Fabiano 

encontra-se, de certa forma, contente por conseguir um lugar para acomodar sua família. A 

fazenda aparentemente abandonada logo é reclamada pelo proprietário, e Fabiano continua na 

posição de agregado. Em sua reflexão sobre sua condição, mostra-se consciente de que mal 

sabe falar, ao tempo em que revela sua admiração por aqueles que se expressam bem. Ao se 

posicionar como indivíduo que se sobrepõe às dificuldades, afirma: “Fabiano, você é um 

homem” (VS, p. 8).  

Nesta assertiva da personagem está engendrada a origem do martírio de sua família, 

visto que em muitos momentos de Vidas secas ele se coloca na mesma condição da cadela 

Baleia – um membro da família – cuja maneira de expressar-se, por meio de grunhidos, 

assemelha-se à fala de seus parentes humanos. Para a cadela, Fabiano afirma: “Você é um 

bicho, Baleia” (VS,p.9); não antes de a si mesmo ter advertido: “Você é um bicho, Fabiano” 

(VS, p. 8).  
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Paralelo ao martírio da família, narrado durante os capítulos-conto de Vidas secas, o 

narrador ressalta a condição humana das personagens por meio do sentimento de esperança 

que os acompanha, pois Fabiano vive, motivado por sua mulher, o sonho de uma vida melhor. 

O sonho o coloca na condição de homem e essa esperança o mobiliza para a fuga da condição 

de bicho:  

 

As palavras de Sinhá Vitória encantavam-no. Iriam para diante, alcançariam 
uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, 
porque não sabia como ela era nem onde era. Repetia docilmente as palavras 
de Sinhá Vitória, as palavras que Sinhá Vitória murmurava porque tinha 
confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade 
grande, cheia de pessoas fortes. (VS, p. 71) 

 

Em Infância, será a atividade de leitura que se constituirá em mecanismo para a 

humanização do infante, que se via como espécie de besta parva.  Entre nove e onze anos de 

idade, ainda com dificuldade, adquire a capacidade de ler. Nasce aí a descoberta da ficção e a 

possibilidade de sua produção. O capítulo “Samuel Smiles” descreve o gradual rompimento 

com o mundo incongruente em que vivia. O menino Graciliano do romance passa a ter um 

novo professor, diferente dos professores anteriores por demonstrar autoridade e 

conhecimento, que corrige sua pronúncia da palavra “Smiles”. Não obstante a pronúncia da 

palavra “Smiles” contrariar o conjunto de valores do menino – até então ele desconhecia a 

pronúncia do i diferente da habitual –, a firmeza do professor na correção da pronúncia o faz 

perceber sua progressão na leitura: Simíles, Símiles e Smailes. Algumas pessoas conhecidas 

corrigem-no e zombam de sua pronúncia ao ler um texto em que reaparecia a palavra. O 

sentimento de individualização e de humilhação novamente se instaura, isto é, novamente ele 

se sente diferente. Mas agora o menino se particulariza em relação àqueles que sabem ler. Ele 

tem consciência que mesmo “parvo” e com dificuldade, agora era “uma pessoa sabida. (...) 

Sentado num caixão, o dicionário nas pernas, ri-me dos três. Idiotas. (...) Pus-me a ler baixo, 

inteiramente desanuviado. Imbecis. Samuel Smailes, com certeza”.  (I, p.215-216). A partir 

desse momento, o menino ganha autonomia para ler e o desejo de leitura torna-se obsessão: 

 

Invoquei, num desespero, o socorro de Emília. Eu precisava ler, não os 
compêndios escolares, insossos, mas aventuras, justiça, amor, vinganças, 
coisas até então desconhecidas. Em falta disso, agarrava-me a jornais e 
almanaques, decifrava as efemérides e anedotas das folhinhas. Esses retalhos 
me excitavam o desejo, que se ia transformando em ideia fixa. (I, p. 211) 
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Emília, sua prima, atua como uma importante mediadora nesse processo. É ela quem 

o incentiva a ler sozinho, mas a dificuldade de aquisição de novos e interessantes livros que 

alimentassem a sua imaginação e o desejo de formar-se leitor torna-se outro tormento em sua 

vida, isto porque os livros eram caros, especialmente quando enviados de Lisboa. A prima 

Emília novamente abre-lhe perspectivas, indicando-lhe prováveis fontes das preciosidades. 

Tímido, mas convicto da possibilidade de realização do sonho de adentrar no mundo da 

imaginação, o menino bate à porta de Jerônimo Barreto e explica-lhe o infortúnio, solicitando-

lhe o empréstimo de uma daquelas maravilhas. Jerônimo Barreto “abriu a estante, entregou-

me sorrindo O Guarani, convidou-me a voltar, franqueou-me as coleções todas” (I, p.231). Os 

caminhos se abriam com a leitura de Manuel Macedo, Julio Verne, Ponson du Terrail... A 

universalização dos horizontes do pequeno leitor ganhava corpo mesmo quando as 

humilhações das redações rabiscadas, consideradas pelo professor como “incorrigíveis”, e o 

“papaguear de oitiva” se faziam presentes. O menino estava consciente da conquista 

empreendida por si mesmo e que com esses recursos seguiria em direção ao seu crescimento 

humano e intelectual: 

 

A existência comum se distanciava e deformava; conhecidos e transeuntes 
ganhavam caracteres das personagens do folhetim. Descurei as obrigações 
da escola e os deveres que me impunham na loja. Algumas disciplinas, 
porém, me ajudavam a compreensão do romance e tolerei-as – bocejei e 
cochilei buscando penetrá-las. (I, p. 234) 

 

De fato, o contato com a biblioteca de Jerônimo Barreto proporcionou ao menino não 

somente o fornecimento material para o distanciamento da condição de bicho em que se via: 

”Minha mãe, Jovino Xavier evaporavam-se. A única pessoa real e próxima era Jerônimo 

Barreto, que me fornecia a provisão de sonhos” (I, p. 235). O amadurecimento adquirido com 

a leitura dos clássicos traz consigo a necessidade de compreender e suportar conceitos 

“sisudos”, pois nestes poderiam estar a chave para a compreensão dos romances lidos; 

ademais, “serviam para a composição de narrativas  – e fora daí não me inspiravam interesse” 

(I, p. 234). A literatura constituía-se assim em sua linha de fuga e, por meio dela, o menino 

sofrido de Infância descobria um caminho para desgarrar-se da condição desumanizada, para 

que, quando retornasse a ela, fosse capaz de a encarar com outro olhar – o olhar humano.  
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3.3 Graciliano Ramos e o sentido do humano 
 

“Se a igualdade entre os homens – que busco e 
desejo – for o desrespeito ao ser humano, fugirei 
dela.”  
                              Graciliano Ramos, Linhas tortas  

 

Na escrita graciliana é possível perceber um modo de composição do texto literário 

que ultrapassa os limites do procedimento estético de uma literatura voltada sobre si mesma 

para esquadrinhar técnicas e artifícios discursivos. Em âmbito maior, a obra de arte, uma vez 

tornada pública, foge às pretensões de seu autor e ganha vida própria. O status de 

independência do texto literário faculta o diálogo entre a obra e o leitor, extrapolando os 

limites do pensamento do seu criador, tornando o texto portador de um dinamismo capaz de 

reconfigurar vivências. A interpretação de Infância não pode circunscrever-se apenas aos 

aspectos da ficção ou factuais presente no romance, mas deve dialogar com outros textos do 

autor, com os personagens que, pelo estatuto da arte, irrompem os limites dos códigos 

linguísticos, alcançando a liberdade; daí uma interpretação do romance ganhar uma dimensão 

que extrapola o que é dito pelas palavras das personagens, do narrador e, por assim dizer, do 

próprio romancista. A reflexão faz parte de sua própria humanização e nela percebemos a 

manifestação mais eloquente de sua humanidade.  

A esse respeito é importante destacar a função humanizadora da literatura.  Em A 

literatura e a formação do homem (2002b), Candido argumenta que, além de exprimir o 

homem, a literatura também influencia sua formação, adquirindo assim a função psicológica e 

a função formadora. Se, por um lado, a literatura atende a uma característica do ser humano, 

relacionada à necessidade de fantasia do homem, por outro lado, influencia o leitor 

provocando reações diversas, contribuindo para o alcance de novos olhares sobre a realidade. 

Desse caráter paradoxal, Candido conclui que, por sua força indiscriminada de iniciação à 

vida, a literatura possui a capacidade de confirmar a humanidade do homem: nem o corrompe 

nem o edifica, mas humaniza-o de maneira plena.   

As reflexões do crítico dizem respeito ao leitor do texto literário de modo geral, mas 

não podemos esquecer o caráter reflexivo do romance autobiográfico a que Infância dá forma, 

posto que nele Graciliano Ramos figura simultaneamente como autor e leitor de si mesmo, 

decorrendo dessa circunstância reações desencadeadoras de modificação do sujeito, 

distribuindo pistas desse processo na própria escrita do texto. Lembremos os vários trechos de 

Infância, interpretados no capítulo anterior, nos quais o narrador estrangeiro põe-se a 

compreender o próximo e a si mesmo. Também Memórias do cárcere, romance no qual a 
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condição de homem é revelada com veemência e o espaço prisional é reconstruído de modo, 

por que não dizer, a aguçar, no Graciliano Ramos homem político, a capacidade de 

compreender os fatos cruéis ocorridos no passado. 

Como notou Candido, o romancista não está alheio a essa sua capacidade de 

reconstruir o passado, mas está consciente do seu poder: 

 

A sua obra não nos toca somente como arte, mas também (...) como 
testemunho de uma grande consciência, mortificada pela iniquidade e 
estimulada a manifestar-se pela força dos conflitos entre a conduta e os 
imperativos íntimos. E a seca lucidez do estilo, o travo acre do 
temperamento, a coragem da exposição deram alcance a uma das visões 
mais honestas que a nossa literatura produziu do homem e da vida. 
(CANDIDO, 2006a, p. 99) 

 

É provável que a matéria narrada, a infância sofrida e socialmente deformada, seja 

parte do trabalho estético do romancista expresso na representação dos seres incapazes de se 

autorrepresentarem. Graciliano Ramos parece beber na fonte da dor e do conflito humano em 

sua condição histórica para daí retirar a essência dura e cortante da representação do ambiente 

e da lama das personagens. O menino sofrido de Infância é um dos seres “da gente miúda” 

representada em sua obra. Mas essa representação não acontece de maneira confortável, pois a 

face ética do escritor o coloca em constante autoquestionamento, como é possível verificar em 

carta dirigida a Portinari: 

 

A sua carta chegou muito atrasada, e receio que esta resposta já não o ache 
fixando na tela a nossa pobre gente da roça. Não há trabalho mais digno, 
penso eu. Dizem que somos pessimistas e exibimos deformações; contudo as 
deformações e a miséria existem fora da arte e são cultivadas pelos que nos 
censuram. 
O que às vezes pergunto a mim mesmo, com angústia, Portinari, é isto: se 
elas desaparecessem, poderíamos continuar a trabalhar? Desejaríamos 
realmente que elas desapareçam ou seremos também uns exploradores, tão 
perversos como os outros, quando expomos desgraças? 
Dos quadros que v. me mostrou quando almocei em Cosme Velho pela 
última vez, o que mais me comoveu foi aquela mãe a segurar a criança 
morta. Saí de sua casa com um pensamento horrível: numa sociedade sem 
classes e sem miséria seria possível fazer-se aquilo? Numa vida tranquila e 
feliz, que espécie de arte surgiria? Chego a pensar que faríamos cromos, 
anjinhos cor-de-rosa, e isto me horroriza. 
Felizmente a dor existirá sempre, a nossa velha amiga, nada a suprirá. E 
seríamos ingratos se desejássemos a supressão dela, não lhe parece? (...) O 
meu desejo é que, eliminados os ricos de qualquer modo e os sofrimentos 
causados por eles, venham novos sofrimentos, pois sem isto não temos arte. 
(RAMOS, 1946) 
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O autoquestionamento tem origem na compreensão que o romancista detém sobre o 

processo de formação da sociedade brasileira e sua percepção sobre as faces destoantes da 

modernização do país. Graciliano Ramos provavelmente tinha consciência do seu papel de 

escritor como mediador entre o mundo de “deformações” e “miséria” e sua condição de 

romancista.  

A propósito do autoquestionamento de Graciliano Ramos, Olívio Montenegro em 

artigo intitulado Um livro diabólico, publicado no mesmo ano de lançamento de Infância, 

trata a escrita deste romance autobiográfico como diabólica. Sua escrita teria sido construída 

por meio de um processo no qual o autor, embora seja “o principal e único personagem”, se 

despersonaliza a ponto de se configurar como um espectador de si mesmo. O escritor atuaria 

como mediador entre o mundo de “poeira de cinza”, do menino Graciliano de Infância, e o 

mundo do escritor, que expõe ao leitor toda a brutalidade do mundo da infância revisitada. 

Mas a “determinação e cor” desse mundo são reflexos de “um esforço mais do que de 

memória”: configura-se também como “um esforço criador” (cf.: MONTENEGRO, 1945, p. 

15).   

O traço diabólico da literatura, como aponta Olívio Montenegro em sua leitura de 

Infância, remete, de certa forma, ao autoquestionamento do escritor evidente na carta a 

Portinari. A interpretação do livro pelo crítico faz uma alusão à questão da representação e da 

formação do Brasil, pontos estes relacionados à luta de classes e às desigualdades sociais de 

que fala Graciliano Ramos. A “gente da roça”, incapaz de se autorrepresentar, desmascara a 

realidade de um país que não se firmou como nação moderna e desenvolvida. Assim, a 

literatura revelaria o seu movimento contraditório e diabólico, pois a massa, impossibilitada 

de se autorrepresentar, serve simultaneamente de matéria para o escritor extrair a essência de 

sua representação da realidade. Em Infância, a dualidade da literatura, esboçada na forma 

apresentada por Olívio Montenegro, é expressa na maneira como o romancista apresenta as 

letras no processo de formação do infante: se por um lado, a aprendizagem das letras foi 

árdua, por outro, as letras abriram a possibilidade de emancipação não somente para o 

escritor, como também para o sistema literário brasileiro.  

Embora as reflexões de Olívio Montenegro sobre Infância evidenciem o caráter 

autoquestionador do romancista, cabem aqui algumas considerações. Segundo o crítico, o 

romancista, ao se colocar como protagonista de Infância, se despersonaliza, mantendo certo 

distanciamento. Não há nesse ponto nenhum problema, pois como assinalado anteriormente, o 

menino Graciliano vive a mesma condição histórica de grande parte das crianças do início do 

século XX.  O problema reside no fato de que esse procedimento do autor ao representar-se é 



101 

compreendido pelo crítico como um heroísmo trágico por carregar um traço do diabólico, 

uma espécie de coragem desumana capaz de justificar o tratamento objetivo do autor 

dispensado ao pai, a mãe e também a si mesmo.  

Peregrino Júnior em seu Graciliano (cf.: PEREGRINO JÚNIOR, 1969) parece 

partilhar de ideia semelhante, quanto ao procedimento do romancista ao escrever Infância: “o 

autor às vezes é tão duro na transcrição da verdade que traumatiza a nossa sensibilidade”. 

Infância teria sido “escrito com uma coragem quase desumana, além de inoculado dos 

venenos sutis do ressentimento” (apud MORAES, 1996, p. 220). 

Em artigo conhecido de Álvaro Lins, Valores e miséria das vidas secas (1980), a 

desumanidade também se apresenta como característica do escritor. Em seu estudo crítico 

sobre a escrita graciliana, afirma que “o romancista contempla a miséria humana de seus 

personagens. Não lhes concede a mínima piedade. Ao contrário, o romancista chega a estar 

animado de um certo prazer nessa contemplação da miséria humana” (LINS, 1980, p.131). 

Ora, o expor-se faz parte da condição humana e o texto autobiográfico é a declaração 

da vontade de exposição. Nesse sentido, a coragem de Graciliano Ramos de falar sobre a 

frieza dos pais, ao contrário do que pensam Olívio Montenegro e Peregrino Júnior, é uma 

coragem humana, motivada pela angústia e pelo caráter ético e não um prazer do romancista 

como menciona Álvaro Lins.  Trata-se, com efeito, de revelar a dor do homem ao se deparar 

com as incongruências do mundo em que vive. A dor humana parece ser o fulcro de toda sua 

exposição enquanto romancista: “Felizmente a dor existirá sempre, a nossa velha amiga, nada 

a suprirá” (RAMOS, 1946). Mesmo que o olhar sobre o humano seja de brutalidade, o 

romancista não se ausenta, pois tem a coragem de falar sobre questões belicosas do universo 

interior do Homem.  

Para Leônidas Câmara (1978), o tema da angústia seria o ponto de aproximação entre 

o autor de Insônia e outros autores da literatura moderna, como Kafka e Camus. No espírito 

desses escritores estaria a medida do sofrimento humano agenciado pela técnica narrativa 

adotada por eles. Argumentando contra a visão pessimista do escritor apontada por Olívio 

Montenegro, o crítico atribui ao método narrativo do escritor alagoano características do 

romance moderno, no qual a essência se concentra na “própria matéria psicológica”, e não no 

método psicológico.  Avançando em sua análise, Câmara chega a afirmar que o ressentimento 

de uma camada da crítica ao romancista está relacionado à “fixação excessiva do valor da 

descrição” na literatura de linha regional da qual Graciliano Ramos afastou-se 

cautelosamente.  Para o romancista, a descrição somente teria sentido se acarretasse algum 

“interesse humano” para a narrativa, o que o teria conduzido a uma produção romanesca 
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“numa linha evolutiva que vai da variedade para a unidade e que assim atinge diante da vida 

uma filosofia, uma esteira de concepções amargas, concepções que se cristalizam num alto 

sentido de humanidade” (CÂMARA, 1978, p. 284).  

Em ensaio publicado originalmente em 1958, A. Fonseca Pimentel já apontara a 

falsidade dos julgamentos em torno da atitude pessimista atribuída a Graciliano Ramos. 

Cotejando semelhanças e diferenças entre o escritor alagoano e Machado de Assis, Pimentel 

enfatiza que na verdade o autor de São Bernardo era um  

 

revoltado contra a ordem estabelecida, que lhe parecia iníqua e inumana. 
Como bom marxista que era – e Maritain demonstrou à saciedade, em várias 
obras, que o marxismo, com todas as suas mutilações, ainda é uma forma de 
humanismo – Graciliano acreditava, entretanto, até demais, no homem, bem 
como, alhures no espaço ou no tempo, numa sociedade em que a 
humanidade fosse mais feliz. (PIMENTEL, 1978, 239) 

 

Miranda, por sua vez, ressalta o comprometimento do escritor com as questões de 

seu tempo e com a liberdade de colocar os problemas do homem em termos artísticos. Nessa 

busca, Graciliano Ramos teria dado evidência histórica às suas personagens, compondo 

“multifacetado painel de uma humanidade viva e atuante” sem prender-se às formulações 

abstratas e reducionistas.  

Em estudo mais recente, Gustavo Silveira Ribeiro, ao traçar um estudo comparativo 

entre Infância e Memórias do cárcere, destaca o caráter reflexivo da escrita graciliana e 

levanta como procedimento ético do escritor, o desejo de compreensão das ações e 

sentimentos de seus personagens. Para Ribeiro, seria a partir desse desejo que se pode atribuir 

à obra do romancista “uma visão de mundo humanista” (RIBEIRO, 2008, p. 121).  

Nota-se até mesmo em críticos, cuja análise da obra do romancista deixa entrever a 

visão pessimista e autobiográfica, o reconhecimento do caráter humanista do escritor. 

Candido, ao falar sobre a sensibilidade do romancista, observa que, antes da escrita de 

Memórias do cárcere, já se percebia a “inconformada negação da ordem vigente e certa 

nostalgia de humanidade depurada” (CANDIDO, 2006a, p. 94). O crítico insinua que talvez a 

adesão do romancista ao comunismo deva-se à sua necessidade profunda, e quase sempre 

contrariada, “de amar os homens e acreditar na vida”, mesmo porque não lhe seria possível 

odiá-los em virtude da perturbação interior que o afetava e do crescente interesse pelos 

problemas humanos (2006a, p. 95). Assim, o autor de Vidas secas teria uma necessidade de 

reequilíbrio evocada pela crença racional e “construída, na melhoria do homem – porque 
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havia nele reservas profundas de solidariedade que a experiência da prisão justificaria e 

confirmaria” (2006a, p. 96).  

Otto Maria Carpeaux, em Visão de Graciliano, apesar de acentuar a relação 

vida/obra do romancista, também destaca seu sentimento de solidariedade diante de suas 

personagens. Traçando uma comparação entre o mundo interior das personagens gracilianas e 

o Inferno de Dante, Carpeaux coloca ao lado do “monumento de baixeza” das criaturas do 

romancista a misericórdia do seu criador que as redime “pela criação mortífera da arte” 

(CARPEAUX, 1978, p. 26).  

Otávio de Faria, em Graciliano Ramos e o sentido do humano (1978), afirma que 

Infância e cada página de Memórias do cárcere “não testemunham senão (...) esse sangue, 

engrossado, tumultuado pelo sofrimento humano e pela compaixão humana” (FARIA, 1978, 

p. 183). Conforme o ensaísta, o escritor se entrega em cada obra, “em todas as suas 

possibilidades” com o intuito de testemunhar sobre o homem. O sentimento do humano do 

romancista reside em seu testemunho de verdade diante do que vê: sua obra é “o mais 

impressionante e indiscutível dos testemunhos sobre a condição humana, o sentido do 

humano nas mais diversas imagens do homem a que dá cor, dimensão e vida” (FARIA,1978, 

p. 187).  

O tema da angústia humana e o sentimento de humanidade do romancista parecem 

ganhar da crítica diversas conotações. A dor e a angústia de seus personagens são tomadas 

pelo escritor como se fossem suas, uma vez que deles se aproxima num movimento de 

compreensão do outro e de si mesmo.  Se é verdade que, no conjunto da obra do escritor, não 

há como negar a abordagem do sofrimento e da angústia do homem em sua relação com o 

meio e consigo mesmo, também é verdade que, nos livros dos quais nos ocupamos ao longo 

deste trabalho, Graciliano Ramos, por meio do desmembramento dos narradores no campo 

discursivo, põe-se numa atitude de compreensão das diferenças que marcam o outro. Em São 

Bernardo, a presença humana de Madalena acrescenta um tom mais luminoso ao cinza da 

vida de Paulo Honório; em Infância, nos momentos voltados para o narrador estrangeiro, o 

romancista não parece cuidar de si mesmo, mas do outro. A compreensão se apresenta de 

forma eminente por ser produto de uma relação que questiona a diferença do próximo. 

Lembremo-nos do personagem Fernando – “Então Fernando não era mau? Pensei num 

milagre. Julguei ter sido injusto. Fernando, o monstro, semelhante a Nero, receava que as 

crianças ferissem os pés” (I, p. 227) – e dos vários momentos em que o narrador mostra-se 

condescendente com os personagens e suas ações. Com sua postura humana, Graciliano 

Ramos assume o reconhecimento do outro em sua literatura e esse reconhecimento faz parte 



104 

do seu processo de humanização. Mas parece também que o sentido do humano para 

Graciliano Ramos está voltado para a máxima “ser humano é um dever” (GRAHAM 

GREENE apud SAVATER, 2005, p. 25), cujo sentido de “humano” é o de um adjetivo, ou 

seja, o dever de ter compaixão para com o próximo, solidariedade. Essa imposição revela a 

responsabilidade do romancista para com os seres humanos. Certamente, há vários atributos 

que possibilitam ao homem o cumprimento do dever de ser humano e a solidariedade, 

inegavelmente, é um deles. Graciliano Ramos possui “reservas profundas de solidariedade” 

(CANDIDO, 2006a, p. 96) e em Infância, ao lado das “baixezas de suas personagens” 

(CARPEAUX, 1978, p. 26), as distribuiu sem parcimônia.  
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Conclusão 

 

 

Infância, como narrativa de memórias, sobretudo das primeiras e mais remotas 

imagens da infância, apresenta ao leitor a distância temporal implícita na estrutura do texto 

entre quem narra e a matéria narrada, mesmo que o narrador, protegido pelo pacto 

autobiográfico, tenha sido, ele mesmo, aquele que viveu os fatos narrados. Isto posto, foi 

preciso lembrar passagens que insistem na dificuldade do narrador em recobrar a matéria da 

memória. Tais passagens apontam senão para o fato de que a matéria da narrativa, além de 

memória da infância revisitada, é também o trabalho do escritor que, por meio da derivação e 

associação, “repete-se, interpõe-se – e, em letras de forma, toma consistência, ganha raízes” 

(I, p. 27). Para o desenho das “letras de forma” há que se levantar a pena, observar, escolher o 

traço e cada sinal; mas o trabalho com a memória muitas vezes se apresenta “moroso”, porque 

“esta pena é um objeto pesado” (SB, p.12) que pouco a pouco enche o papel com as memórias 

da infância. De maneira alguma essas memórias de Graciliano Ramos constituem uma 

idealização do passado, antes parecem um desejo de arrostar os fatos de frente, talvez 

desmistificar a nostalgia das lembranças do passado.  

O mundo do infante descrito pelo escritor é um mundo destituído de cor, cinza, 

nevoento. Mas esse mundo não é somente do menino e feito apenas de memória. Ele é 

também o mundo da narrativa, organizado segundo uma forma estética, no qual a vaga 

memória de Graciliano Ramos se entrelaça com a vivência sofrida do menino, num espaço de 

representação que é Infância. Assim, além da dificuldade do narrador em lembrar-se dos 

fatos, há certo distanciamento entre as condições histórico-materiais nas quais foram 

produzidos os fatos rememorados e narrados literariamente e as condições histórico-materiais 

de produção do livro de memórias. Ou seja: se as condições histórico-materiais do mundo 

vivenciado pelo infante, as instituições como a família, a escola e a igreja, não lhe permitiam 

enxergar-se como sujeito – fazendo-o sentir-se como bicho – o narrador/autor, o Graciliano 

Ramos da maturidade, o romancista consagrado no cenário literário brasileiro, pode valer-se 

de sua posição para expressar esteticamente a condição alienante do menino por meio do seu 

exercício de romancista.  

Em razão dos fatos narrados possuírem forte carga de brutalidade e violência e, 

sobretudo, porque o autor da matéria narrada é um romancista perspicaz, acostumado a vestir 

a pele de seus personagens, Infância é interpretado por grande parte da crítica como o livro 

mais pessimista do escritor. Visão essa que não se restringe ao livro em análise. São 
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Bernardo, por exemplo, evidencia a angústia do protagonista em compreender seu presente a 

partir de análise de suas venturas e desventuras do passado. Mas, especificamente sobre 

Infância, é necessário ponderar algumas questões.  

Primeiro, foi preciso considerar o distanciamento temporal na estrutura da narrativa 

da qual originou o desmembramento do narrador. Se, por um lado, temos o narrador menino 

envolto num mundo acinzentado, do outro, temos o narrador estrangeiro, provavelmente a voz 

do Graciliano Ramos adulto que, no momento da escrita de suas memórias, não foge à sua 

condição de romancista, disposto a compreender os personagens, suas atitudes e o mundo em 

que viviam. Assim, não parece razoável considerar somente os fatos narrados se na estrutura 

textual de Infância escritor e menino partilham o mesmo espaço discursivo.  

O gesto de voltar o olhar para o passado revela a especificidade da relativização 

perceptiva, sugerindo uma perspectiva que recria, reinventa e ressignifica o objeto e reabilita 

certos acontecimentos passados pela reavaliação propiciada pela via da memória, sempre em 

consonância com os influxos e necessidades do presente. Nesse processo, o sujeito 

memorialista afasta-se e se aproxima do objeto, impulsionando o deslocamento de si e do 

objeto no tempo e no espaço. A impressão temporal desse movimento manifesta-se na 

dialética do texto memorialístico tendo em vista a dependência entre o fluir da vida – do ser – 

e o momento da escrita do texto, numa busca obstinada para dar forma duradoura às imagens, 

ainda que esteja consciente de que elas escapam e se transfiguram sendo, portanto, 

inapreensíveis em sua totalidade.  

Em sua busca, o memorialista ergue-se em direção ao passado, ao encontro de sua 

infância vivida/imaginada, talvez com o objetivo de narrar sua versão atual da história. No 

entanto, a perspectiva desse olhar dotado tanto de lembrança como de esquecimento transpõe 

as barreiras do tempo e do espaço, posto que está repleto não só de concepções e valores 

pessoais legados pela sua experiência, como também de valores partilhados coletivamente.  

As análises das imagens e da cisão do narrador revelam que o tempo e o espaço no 

livro não se apresentam de maneira simples. Passado e presente se embaralham, deixando-

nos, em alguns momentos, sem saber se o espaço, o mundo narrado, se refere ao mundo do 

menino ou ao mundo do escritor: “Naquele tempo a escuridão ia se dissipando vagarosa. 

Acordei, reuni pedaços de pessoas e de coisas, pedaços de mim mesmo no passado confuso, 

articulei tudo, criei meu pequeno mundo incongruente” (I, p. 21). A matéria narrada, a 

infância do romancista Graciliano Ramos, e a produção dessa matéria configuram-se dentro 

da narrativa de Infância como elementos merecedores de atenção especial, isto porque a 

memória se apresenta ao escritor em forma de fragmentos desconexos, cabendo ao romancista 
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articulá-los para dar forma a essa matéria. Mas o problema não é tão simples quanto parece. O 

que lhe chega em ruínas e, consequentemente lhe servirá de matéria, não são boas lembranças. 

Contudo, o escritor não as afasta. Ao contrário.  Busca essas lembranças e retarda-se em 

deixá-las ir. Nesse demorar-se, o romancista vale-se de elementos anteriormente consolidados 

pela experiência e se coloca na narrativa como o Graciliano Ramos adulto, ser dotado de 

humanidade – não mais como o menino, que, amiúde, se sentia um bicho. É nesse demorar-se 

que afloram na narrativa de Infância os momentos de desejo de compreensão do outro e de si 

mesmo. Nesse ponto podemos perceber o distanciamento entre o escritor e o menino e, ao 

mesmo tempo, a aproximação entre eles no espaço da representação promovido pelo texto 

ficcional.  

Em segundo lugar, foi necessário pensar que, para representar o mundo 

incongruente, o romancista precisou fazer escolhas estéticas relacionadas com a sua própria 

concepção de arte. Essas escolhas nem sempre são percebidas claramente e, no caso de 

Infância, podem ser interpretadas como uma visão pessimista de mundo e, muitas vezes, 

como um traço de desumanidade do escritor. Mas, em Graciliano Ramos, o limite entre aquele 

que escreve e a sua escrita, o jogo e a ficção, o factual e o ficcional não comportam fronteiras 

fixas. Sua significação circunscreve-se no limiar fomentado pelo jogo de autoficcionalização 

da escrita, no entremeio do texto com a vida e da vida com o texto, num movimento 

permanente e transformador da condição performativa da escrita. Justamente por isso, no 

último capítulo, a discussão sobre a visão pessimista de mundo do romancista em representar 

suas personagens fez-se pertinente. Para tanto, foi necessário o levantamento da crítica acerca 

dessa suposta visão do escritor a fim de concatená-la ao capítulo anterior, cujo enfoque dado 

refere-se aos momentos de Infância em que o narrador deixa entrever a compreensão do 

próximo para, enfim, destacar a face humana de Graciliano Ramos ao escrever Infância. 

Na urdidura do romance autobiográfico, o romancista infiltra nesse texto, por meio 

dos artifícios da linguagem ficcional, de que São Bernardo é exemplo, uma nova maneira de 

perceber os efeitos corrosivos da passagem do tempo: o tempo que corrói, também constrói, 

pois mesmo quando o escritor moderno volta seu olhar para o passado, ele o faz consciente de 

que sua vida está irremediavelmente presa ao presente. O escritor que escreve sobre si, usando 

a memória, não é, portanto, o objeto representado do discurso reflexivo nem o efeito 

gramatical do seu discurso. Ao narrar sobre si, ele se produz, se inventa. Dessa forma, o autor 

de Angústia, adulto e maduro, experimenta um movimento manifesto pela mudança de atitude 

em relação ao passado. Infância parece estar em consonância com o conjunto de sua obra na 

medida em que a natureza moral e a investigação interior, que fundamentam a experiência 
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individual e histórica dos personagens gracilianos, compõem uma visão coerente do problema 

da angústia do homem moderno e sua conflituosa relação com o meio, o que nos leva a 

empreender uma leitura de que, assim como seus sujeitos-personagens que, em luta constante, 

buscam a compreensão das circunstâncias específicas de sua condição na História, o 

romancista, ao escrever suas memórias do pátio da infância, parece tentar compreender as 

motivações que levavam certos indivíduos, transfigurados em personagens, e que fizeram 

parte do seu mundo incongruente, o mundo de Infância, a afligirem-no. Noutras palavras, 

nota-se uma busca de compreensão do outro e de si mesmo.  

Essa busca do romancista faz parte de seu processo de humanização, porquanto seu 

olhar de condescendência e de solidariedade revela uma preocupação com o Homem 

representada, às vezes, ao extremo, por meio de recursos ficcionais. Como narrativa 

memorialística moderna, Infância evidencia uma nova maneira de ver o mundo. Entre nuvens 

e ruínas, Graciliano Ramos busca um caminho para a compreensão. Ao escrever sobre nós 

mesmos, nós nos fazemos, pois, como cita Antonio Machado, (Sevilha1875 – França 1939) 

“o caminho se faz caminhando”. 
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