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“[...] de tudo ficaram três coisas: 

a certeza de que estamos começando, 

a certeza de que é preciso continuar,  

a certeza de que podemos ser interrompidos 

antes de terminar.  

Façamos da interrupção um caminho novo, 

da queda, um passo de dança,  

do medo, uma escada,  

do sonho, uma ponte,  

da procura, um encontro, 

e assim terá valido a pena existir.” 

(Fernando Sabino) 

 

 

“Toda história é sempre  

sua invenção, 

qualquer memória é sempre 

um hiato no vazio.” 

(Leda Maria Martins) 



 

 

RESUMO 

 
 

Graciliano Ramos, consagrado escritor brasileiro, deixou um rico legado literário, 

destacando-se com seus romances e obras memorialísticas. Dentre as suas obras, 

Infância foi a que nos despertou a inquietação e o estranhamento pela recorrente 

presença da escola nas memórias tenras do autor, na passagem do século XIX ao início 

do século XX, no Nordeste brasileiro. Desse modo, o objetivo desta pesquisa de 

mestrado é compreender as representações de escola, presentes na obra Infância, de 

Graciliano Ramos. O empenho empreendido para atender ao objetivo proposto, contou 

com o conceito de representação e apropriação de Roger Chartier (2002). A 

metodologia utilizada neste estudo consistiu na realização de um estado da arte, 

observando a produção acadêmica científica existente a respeito da obra Infância, de 

Graciliano Ramos, e o estudo da obra – Infância (1945), tomando-a como fonte 

documental para a História da Educação, a partir das análises de Ana Galvão (1996), 

Roger Chartier (2002) e Sandra Pesavento (2006). Na obra Infância, podemos observar 

que as representações de escola não eram as desejadas pelo menino. É marcante a 

presença da representação da instituição escolar como prisão, horrível e pobre, mesmo 

que houvesse também representações mais afáveis ao seu respeito. Ninguém frequenta 

uma escola ideal. Frequenta-se a escola que é possível frequentar, quando não se pode 

pagar pela educação desejada. E ainda quando se paga, como mostrado nas memórias de 

Graciliano, nem sempre é o que se espera. Aquela era a escola que estava posta para 

todos. E o menino Graciliano se apropriou do que a escola do seu período tinha a lhe 

oferecer. As apropriações que ele fez da escola, possivelmente, contribuíram para o 

grande expoente da literatura brasileira o qual se tornou. Graciliano, na prática, 

despontou e superou as representações de escola que pôde frequentar. 

 

 

Palavras-Chave: Escola, Representação, Infância, Graciliano Ramos. 
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ABSTRACT 

 

 

Graciliano Ramos, a well-known Brazilian writer, left a rich literary legacy, standing 

out with his novels and memorialistic works. Among his works, Childhood was the one 

that awakened us the restlessness and the strangeness by the recurrent presence of the 

school in the tender memories of the author, in the passage from the nineteenth century 

to the beginning of the twentieth century, in the Brazilian Northeast. Thus, the objective 

of this master's research is to understand which representations of school, present in the 

work Childhood, of Graciliano Ramos. The commitment undertaken to meet the 

proposed objective, relied on the concept of representation and appropriation of Roger 

Chartier (2002). The methodology used in this study consisted in the accomplishment of 

a state of the art, observing the existent academic production regarding the work 

Childhood, of Graciliano Ramos, and the study of the work - Childhood (1945) taking it 

as documentary source for the History of Education, based on the analysis of Ana 

Galvão (1996), Roger Chartier (2002) and Sandra Pesavento (2006). In Childhood we 

can see that the school representations were not what the boy wanted. The presence of 

the representation of the school institution as a prison is striking, horrible and poor, 

although there are also representations more friendly to its respect. No one attends an 

ideal school, attending school that one can attend, when one can not afford the desired 

education. And even when it is paid, as shown in Graciliano's memoirs, it is not always 

what is expected. That was the school that was set for all. And the Gracilian boy 

appropriated what the school of his period had to offer him. His appropriations of the 

school have possibly contributed to the great exponent of Brazilian literature to which 

he has become. Graciliano in practice emerged and surpassed the representations of 

school that can attend. 

 

 

Keywords: School, Representation, Childhood, Graciliano Ramos. 
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Graciliano Ramos  
(João Cabral de Melo Neto) 

 

Falo somente com o que falo: 

com as mesmas vinte palavras 

girando ao redor do sol 

que as limpa do que não é faca: 

 

de toda uma crosta viscosa, 

resto de janta abaianada, 

que fica na lâmina e cega 

seu gosto da cicatriz clara. 

 

 *** 

 

Falo somente do que falo: 

do seco e de suas paisagens, 

Nordestes, debaixo de um sol 

ali do mais quente vinagre: 

 

que reduz tudo ao espinhaço 

cresta o simplesmente folhagem, 

folha prolixa, folharada, 

onde possa esconder-se a fraude. 

 

*** 

 

Falo somente por quem falo: 

por quem existe nesses climas 

condicionados pelo sol, 

pelo gavião e outras rapinas: 

 

e onde estão os solos inertes 

de tantas condições caatinga 

em que só cabe cultivar 

o que é sinônimo da míngua. 

 

*** 

 

Falo somente o que falo: 

quem padece sono de morto 

e precisa um despertador 

acre, como o sol sobre o olho: 

 

que é quando o sol é estridente, 

a contrapelo, imperioso, 

e bate nas pálpebras como 

se bate numa porta a soco 
(GARBUGLIO, 1987, p. 7). 

 
 

 

Escola 
(Graciliano Ramos) 

 

A notícia veio de supetão: iam meter-

me na escola. Já me haviam falado 

nisso, em horas de zanga, mas nunca me 

convencera de que realizassem a 

ameaça. A escola, segundo informações 

dignas de crédito, era um lugar para 

onde se enviavam as crianças rebeldes. 

Eu me comportava direito: encolhido e 

morno, deslizava como sombra. As 

minhas brincadeiras eram silenciosas. E 

nem me afoitava a incomodar as 

pessoas grandes com perguntas. Em 

conseqüência, possuía idéias absurdas, 

apanhadas em ditos ouvidos na cozinha, 

na loja, perto dos tabuleiros de gamão. 

A escola era horrível — e eu não podia 

negá-la, como negara o inferno. 

Considerei a resolução de meus pais 

uma injustiça. Procurei na consciência, 

desesperado, ato que determinasse a 

prisão, o exílio entre paredes escuras. 

(...). Não me defendi, não mostrei as 

razões que me fervilhavam na cabeça, a 

mágoa que me inchava o coração. Inútil 

qualquer resistência.  
(RAMOS, 2009, p. 118-119).

Imagem 1. Graciliano Ramos – Uma 

caricatura de Mendez. 

GARBUGLIO, 1987, p. 7 

A 
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INTRODUÇÃO 

 

As obras de artes são provocações. Nós não as explicamos, mas 
polemizamos com elas. Nós as interpretamos de acordo com nossos próprios 

fins e aspirações, trazemos para elas um sentido cuja origem se encontra em 

nossas próprias formas de vida e hábitos mentais [...]. As obras de arte são 

cumes inalcançáveis. Não vamos a elas diretamente, giramos em seu 
entorno (HAUSER, 1981, p. 9). 

 

Graciliano Ramos, consagrado escritor brasileiro, deixou um rico legado literário 

destacando-se com seus romances e obras memorialísticas
1
, condensando tanta 

magnificência, que uma exploração crítica teria dificuldades para esgotar por completo 

a expressiva densidade de suas obras.  

Sua importância para a Literatura Brasileira é imensurável. Suas obras desnudam 

a vida dos nordestinos no sertão. Elas são áridas e descobertas como o Nordeste 

brasileiro. Seus personagens igualmente se identificam com o ambiente. Esse cenário 

provoca o leitor, causa-lhe tensão, inquietação, desagrado, mas o acalenta ao alcance 

que encerra os confortáveis caminhos do conformismo e da resignação.  

Dentre as suas obras, Infância foi a que nos despertou a inquietação e o 

estranhamento
2
 devido à possibilidade de problematizá-la no campo da História da 

Educação. A recorrente presença da escola nas memórias tenras de Graciliano Ramos, 

na passagem do século XIX ao início do século XX, no Nordeste brasileiro, nos 

provocou o interesse em investigá-la. Desse modo, o objetivo desta pesquisa de 

mestrado é compreender as representações de escola presentes na obra Infância, de 

Graciliano Ramos.  

Para tal, destacaremos os fragmentos literários que apresentarem escola, colégio, 

professor e dona, dentre outros termos relacionados à instituição escolar, marcadamente 

                                                
1 Os livros mais importantes, publicados em vida ou póstumos: Caetés (1933); Caetés ed. especial 80 

anos (2013); S. Bernardo (1934); Angústia (1936); Angústia ed. especial 75 anos (2011); Vidas Secas 

(1938); Vidas Secas ed. especial 70 anos (2008); Vidas Secas em quadrinhos (2015); Infância (1945); 

Insônia (1947); Memórias do Cárcere (1953); Viagem (1954); Linhas Tortas (1962); Viventes das 

Alagoas (1962); Garranchos (2012); Cangaços (2014); e Conversas (2014). Os infanto-juvenis, que 

tiveram organizações diferentes, conforme seus editores: A Terra dos Meninos Pelados (1939); 
Histórias de Alexandre (1944); Alexandre e Outros Heróis (1962); O Estribo de Prata (1984); e Minsk 

(2013). Os livros de correspondência: Cartas (1980); Cartas de Amor a Heloísa (1992). Duas 

coletâneas de contos: Dois Dedos (1945) e Histórias Incompletas (1946). Um romance produzido 

coletivamente: Brandão entre o Mar e o Amor (1942). Duas traduções: Memórias de um Negro (1940), 

de Booker T. Washington; e A Peste (1950), de Albert Camus. Disponível em: 

<http://graciliano.com.br/site/obras/>. Acesso em: 15 jun. 2016. 

 
2 Conceito discutido por Ginzburg (2001), no livro Olhos de Madeira, sobre uma modificação na 

perspectiva ao olhar o objeto.  

A 
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presentes na obra, a fim de alcançarmos as representações de escola que Graciliano 

Ramos apresentou na obra. O empenho empreendido para atender ao objetivo proposto 

contou com a compreensão do conceito de representação de Roger Chartier (2002), que 

será apresentado no primeiro capítulo. 

Além da obra Infância (1945), constituíram como corpus documental outras 

obras de Graciliano: Insônia (1972), Cartas (1986), Relatórios (1994), Linhas Tortas 

(2005) e Memórias do Cárcere (2011). Essas obras foram escolhidas em detrimento de 

outras obras do autor por colaborarem na discussão e contextualização dos registros 

memorialísticos presentes em Infância, no que concerne ao processo de escolarização de 

Graciliano Ramos, indo ao encontro da compreensão do nosso objetivo de pesquisa. 

Igualmente, a entrada desses textos do autor é de fundamental importância, uma vez que 

o Graciliano que narra, 40 anos mais tarde, não é o mesmo do tempo de criança. Nesse 

tempo que separa a narração do vivido, outras experiências contribuem para elucidar de 

que maneira o narrador recupera o seu passado. Logo, esses textos permearam a 

pesquisa, mas a fonte principal é a obra Infância. 

O caminho metodológico trilhado constituiu-se pela realização de um estado da 

arte, observando a produção acadêmica científica existente a respeito da obra Infância, 

de Graciliano Ramos, o qual será apresentado no capítulo I, e pelo estudo da obra 

Infância (1945) tomando-a como fonte documental a partir da análise de Ana Galvão 

(1996). Em seu texto Problematizando fontes em história da educação, Galvão (1996) 

promove um debate das possibilidades das fontes documentais não convencionais pelos 

pesquisadores em História da Educação, traçando uma relação da Literatura como fonte 

para a escrita em História.  

Conforme Chartier (2002), a abertura de novas fontes documentais para a escrita 

histórica se inaugurou a partir da História Cultural. Esse movimento auxiliou, de forma 

única, a Historiografia, uma vez que trouxe para reflexão histórica a cultura, permitindo 

o ingresso de temas, objetos e particularidades que passavam sem ser notados ou 

mesmo abandonados pela História. A partir dessas novas perspectivas e partindo de 

novas apreciações, foi possível historicizar a obra literária e considerá-la como uma 

evidência histórica. Sena Junior (2010, p. 4) observou: 

 

Neste diversificado e complexo universo, a literatura acabou fixando-
se como uma fonte altamente produtiva, pois permitiu aos 

pesquisadores da cultura – em geral – e aos historiadores – em 

especial – adentrarem em um universo amplo e repleto de 
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significações/representações, pois, como a incorporação deste tipo de 

artefato na produção historiográfica, passamos a considerar novas 

maneiras de pensar a história e questionar antigos padrões e verdades 
históricas preestabelecidas. Devemos ressaltar, no entanto, que a 

incorporação da literatura (em especial a literatura ficcional ou 

pseudoficcional) não se deu de forma pacífica entre os pesquisadores 
da história, principalmente quando se considerava a ‘validade’ 

histórica desse tipo de material com fonte, surgindo inúmeros 

questionamentos e dúvidas. Poderia o discurso literário ser aceito 

como verdade histórica? 

 

Refletindo o questionamento levantado por Sena Junior (2010), é preciso 

considerar que, ao tomarmos a obra literária de Graciliano como uma possível fonte 

documental para a História da Educação, o compromisso que traçamos não é com a 

realidade, bem como com a verdade histórica, mas com as possíveis representações da 

realidade esboçada pelo referido autor. Graciliano não reproduz a verdade histórica, mas 

reconstrói o real a partir dos seus próprios signos, do seu entendimento do real, por isso 

se trata de representações. Nesse sentido, Chartier (2002, p. 63) chama-nos atenção: 

 

O que leva, antes de mais, a não tratar as ficções como simples 

documentos, reflexos realistas de uma realidade histórica, mas a 

atender à sua especificidade enquanto texto situado relativamente a 

outros textos e cujas regras de organização, como elaboração formal, 
tem em vista produzir mais do que mera descrição. O que leva, em 

seguida, a considerar que os <<materiais-documentos>> obedecem 

também a processos de construção onde se investem conceitos e 
obsessões dos seus produtores e onde se estabelecem as regras de 

escrita próprias do gênero de que emana o texto. São essas categorias 

de pensamento e esses princípios de escrita que é necessário atualizar 
antes de qualquer leitura <<positiva>> do documento. O real assume 

assim um novo sentido: aquilo que é real, efetivamente, não é (ou não 

é apenas) a realidade visada pelo texto, mas a própria maneira como 

ele a cria, na historicidade da sua produção e na intencionalidade da 
sua escrita. 

 

Le Goff (2003, p. 11) aponta que é possível buscarmos representações a partir 

da literatura ao considerarmos “[...] o documento literário e o artístico como plenamente 

históricos, sob a condição de ser respeitada a sua especificidade”, e ainda observarmos 

os limites e possibilidades do documento literário como uma possível fonte para a 

História da Educação.  

Portanto, faz-se necessário ao pesquisador o rigor metodológico, bem como 

uma compreensão que supere e transponha a fonte e se aproxime das proporções 

históricas e sociais mais amplas em que o objeto foi elaborado. O documento literário 
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apresenta evidências históricas e contém dados históricos e representações das formas 

de organização da vida humana. Porém, é imprescindível resguardar a sua 

especificidade; isto é, sua expressividade e particularidade próprias da linguagem 

artística. 

É nessa perspectiva que abordamos a obra Infância, traçando uma interseção 

entre a Literatura e a História da Educação; ou seja, a possibilidade de investigação de 

um texto literário como fonte documental para a historiográfica. A Literatura, por sua 

vez, permite a representação de um período que contém, por meio da narrativa, das 

descrições e dos personagens, as imagens inteligíveis do mundo. Logo, a estruturação 

desta pesquisa de mestrado se dará pela composição de três capítulos.  

O Capítulo I, intitulado Discussões teóricas e a apresentação da obra 

Infância, de Graciliano Ramos, trata dos pressupostos teórico-metodológicos utilizados 

para fundamentar este estudo, a apresentação da obra Infância e os seus aspectos 

centrais, bem como a apresentação do estado da arte realizado acerca das produções 

existentes sobre a referida obra. 

No Capítulo II, Vida e Obra de Graciliano Ramos, faremos uma apresentação da 

vida e da obra do autor. Parafraseando Galvão (1998), ao escolhermos uma obra 

literária como fonte histórica, quanto mais informações tivermos sobre quem a 

produziu, maiores são as possibilidades de contextualizar, “olhar” e “tratar” o 

documento.  

No Capítulo III, As Representações de Escola em Infância, agraciaremos o 

objetivo que propusemos para esta pesquisa; isto é, compreender as representações de 

escola marcadamente presentes na obra Infância, de Graciliano Ramos.  

Por último, apresentaremos algumas considerações e as referências alusivas a 

este trabalho. 
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CAPÍTULO I  

 

 

DISCUSSÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E APRESENTAÇÃO DA OBRA 

LITERÁRIA INFÂNCIA, DE GRACILIANO RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se Infância me parece ser o livro mais importante de Graciliano Ramos (...) é que só vejo um 

caminho seguro para a compreensão do fenômeno literário chamado Graciliano Ramos, a 

criação levando ao criador e o criador levando à criança, ao menino que existiu nele e nunca 
morreu inteiramente. 

       (Otávio de Faria, 1977, p. 175). 

 

 

Imagem 2 - Ilustração de Darcy Penteado, no capítulo Uma bebedeira, em Infância. Paris: 

1996. 

A 
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1.1 Referencial teórico 

 

As raízes deste trabalho fundamentam-se no campo historiográfico da Nova 

História. Segundo Peter Burke (1992, p. 11), “[...] a base filosófica da Nova História é a 

ideia de que a realidade é social ou culturalmente constituída”. Para compreendermos 

melhor a citação de Burke (1992), faz-se primordial um resgate na história, nas 

reminiscências de um movimento ocorrido na historiografia francesa no século XX.  

Esse movimento, que se iniciou no final década de 1920, batizado de Annales, 

teve como precursores os historiadores Marc Bloch e Lucien Febvre. Sabe-se que seus 

fundadores almejavam um novo modo de fazer história, “na direção de uma história 

social, com a atenção voltada para as diferentes dimensões da vida dos homens no 

tempo” (LIMA E FONSECA, 2003, p. 49). Conforme Burke (1991), o movimento dos 

Annales pode ser explicado em termos de existência, por três gerações.  

A primeira geração, liderada pelos precursores já mencionados, Bloch e Febvre, 

rejeitava a história vigente do período, “historicizante” ou événementielle, marcada pelo 

estudo dos enormes feitos, gigantes homens e grandes marcos políticos. “Desde os 

tempos de Heródoto e Tucídides, a história tem sido escrita sob uma variada forma de 

gêneros: crônicas monásticas, memória política, tratados de antiquários, e assim por 

diante” (BURKE, 1991, p. 15). Insatisfeitos com a história fundamentalmente épica, 

política, militar e diplomática, o movimento ambicionava: 

 

uma história problematizadora do social, preocupada com as massas 
anônimas, seus modos de viver, sentir e pensar. [...] Uma história 

preocupada, enfim, não com a apologia de príncipes ou generais em 

feitos singulares, senão com a sociedade global, e com a reconstrução 
dos fatos em série passível de compreensão e explicação (VAINFAS, 

1997, p. 130). 

 

A historiografia, essencialmente influenciada pelas Ciências Naturais, em busca 

da verdade dos fatos e baseada apenas em documentos autênticos como critério de 

cientificidade, era alvo de críticas. Os historiadores abriam caminho para o diálogo com 

as demais áreas das ciências humanas – antropologia, psicologia, economia, geografia e 

sociologia, ampliando, assim, a possibilidade da abordagem de pesquisa. Combatiam a 

narrativa histórica tradicional e difundiam uma história-problema. Dentre as 

contribuições do movimento do Annales para a historiografia, incluindo as três 
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gerações, Peter Burke (1991, p. 98) considerou essa abertura do campo da história para 

diversas áreas a mais significativa: 

 

O grupo ampliou o território da história abrangendo áreas inesperadas 

do comportamento humano e a grupos sociais negligenciados pelos 
historiadores tradicionais. Essas extensões do território histórico estão 

vinculadas à descoberta de novas fontes e do desenvolvimento de 

novos métodos para explorá-los. Estão também associadas à 
colaboração com outras ciências ligadas ao estudo da humanidade, da 

geografia à linguística, da economia à psicologia. Essa colaboração 

interdisciplinar manteve-se por mais de sessenta anos, um fenômeno 

sem precedentes das ciências sociais. 

 

A segunda geração, a que Burke (1991) chamou de “era Braudel”, ocorreu entre 

1956 e 1968. Nesse período, o movimento constituiu-se mais propriamente como uma 

“escola” e instituiu novos conceitos (estrutura e conjuntura) e novos métodos (história 

serial). Fernand Braudel acreditava na história de curta, média e longa durações. Ele 

tinha interesse pela história econômica, principalmente pelas ideias de Marx. Burke 

(1991) ressalta que o surgimento de uma importante tendência, a história quantitativa, 

aconteceu nessa segunda geração. De acordo com Vainfas (1997, p. 135), basicamente, 

a segunda geração “caracterizou-se, portanto, pela produção de grandes obras de 

história total, histórias sintéticas, ainda que recortadas monograficamente, com grande 

ênfase nos aspectos socioeconômicos e suas relações com o meio geográfico”. 

A terceira geração dos Annales, a partir de 1969, também conhecida como Nova 

História, teve como principais expoentes Jacques Le Goff, Jacques Revel e André 

Burguière. Pretendia-se combater o historicismo positivista e o determinismo marxista. 

Conforme Burke (1991, p. 12), essa geração é a mais difícil de traçar o perfil, pois o 

movimento do Annales já estava tão difundido na França, que perdeu muito das suas 

particularidades precedentes: 

 

Era uma ‘escola’ unificada apenas aos olhos de seus admiradores 
externos e seus críticos domésticos, que perseveravam em reprovar-

lhe a pouca importância atribuída à política e à história dos eventos. 

Nos últimos vinte anos, porém, alguns membros do grupo 
transferiram-se da história socioeconômica para a sociocultural, 

enquanto outros estão redescobrindo a história política e mesmo a 

narrativa.  

 

Como não houve predominância dentro do grupo por qualquer intelectual, o 

policentrismo sobressaiu. Dessa maneira, uma característica da Nova História era a sua 
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fragmentação. Alguns historiadores investiram no projeto de Febvre, outros retornaram 

a história política e à dos eventos, alguns historiadores permaneceram a fazer a história 

quantitativa e outros foram contrários a ela (BURKE, 1991).  

Com essa fragmentação, os temas de pesquisa aumentaram: a sexualidade, a 

infância, a loucura, a morte, o livro, a doença, o amor, a mulher e muitos outros. Isso 

favoreceu a entrada de novos historiadores para o desenvolvimento dos Annales, dentre 

eles, Phellipe Àries, que escreveu sobre a criança, posteriormente, e, em seus últimos 

trabalhos, sobre a morte. Outra marca dessa geração foi a abertura para as ideias 

advindas do exterior: “por diferentes caminhos, tentaram fazer uma síntese entre a 

tradição dos Annales e as tendências intelectuais americanas – como a psico-história, a 

nova história econômica, a história da cultura popular, antropologia simbólica etc.” 

(BURKE, 1991, p. 62-63). 

A crítica mais recorrente feita a essa historiografia da História Nova consistiu 

nessa fragmentação do campo, haja vista que, à medida que se ampliaram as 

perspectivas para as pesquisas historiográficas, também ocorreu uma tendência a 

decompor a História em um campo das banalidades (VOVELLE, 1998). A esse 

respeito, Vainfas (1997, p. 146) argumentou que “a Nova História se abriu de tal modo 

a ‘outros saberes’ e questionamentos estruturalistas que, no limite, pôs em risco a 

própria soberania e legitimidade”. 

Essa depreciação da Nova História, na década de 80 do século XX, orientou o 

grupo de historiadores dos Annales a encabeçar um novo desdobramento no 

movimento, reconhecido como História Cultural. Diferenciava-se pela rejeição ao 

conceito impreciso de mentalidades
3
, preocupava-se com o popular e valorizava as 

estratificações e os conflitos socioculturais como objeto de investigação. A partir desse 

deslocamento, emergiram três correntes principais para a História Cultural, que podem 

ser notadas em estudos contemporâneos: cultura popular e circularidade social com 

Carlo Ginzburg; o tripé conceitual de prática, representação e apropriação de Roger 

Chartier; e a história da cultura produzida e os estudos a respeito dos movimentos 

sociais de Edward Thompson (VAINFAS, 1997).  

Conforme Thaís Nivia de Lima e Fonseca (2003), autora de História da 

Educação e História Cultural, a História Cultural firmou-se como um campo 

                                                
3 História das mentalidades é uma especialidade historiográfica que trata com distinção os modos 

de pensar e de sentir dos indivíduos de um período comum. De acordo com Michel Vovelle (1991, p. 24), 

é o “estudo das mediações e da relação dialética entre, de um lado, as condições objetivas da vida dos 

homens e, de outro, a maneira como eles a narram e mesmo como a vivem”.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Historiografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pensar
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sentir&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michel_Vovelle
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9tica
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historiográfico, trajado por princípios de investigação legados das propostas 

introduzidas com o movimento dos Annales, bem como de pressupostos teórico-

metodológicos que lhe são pertencentes.  

A História Cultural definida como um campo historiográfico, dotado de aportes 

teórico-metodológicos e pluralidade em suas possibilidades de verificação, admitiu a 

instituição de novos olhares sobre objetos e métodos, e a ampliação do conceito de 

documento para a história, que vinham sendo abordados pela tendência econômica ou 

política. Isso possibilitou o avanço do campo da historiografia a outras especialidades 

historiográficas. Assim, a História da Educação, em busca de um lugar no campo da 

historiografia, ao direcionar o seu olhar para esses “novos objetos” e “novas 

abordagens”, tem trilhado essa estratégia de caminho: 

 

A história da educação, como especialização da história, ou, dito de 

forma mais consciente, como campo temático de investigação, não 

tem fronteiras a definir com a história cultural. Antes, utiliza os seus 
procedimentos metodológicos, conceitos e referenciais teóricos, bem 

como muitos objetos de investigação (LIMA E FONSECA, 2003, p. 

59). 

 

Na opinião da referida autora, a História Cultural pode contribuir com a História 

da Educação ao passo que infunde e descortina olhares além da dimensão escolar, como 

também possibilita verificar essa dimensão clássica, tradicional, por outros ângulos. A 

respeito da História da Educação, contextualizou que: 

 

constituída primeiramente como disciplina escolar, teve sua trajetória 

marcada pelas relações estabelecidas com o conhecimento produzido 
em outros campos, como a Filosofia e a Psicologia. Tratava-se de 

elaborar um conjunto de saberes sobre a história das ideias 

pedagógicas que tivesse função prática na formação dos professores e 
pedagogos. Essas características acabaram por definir-lhe o perfil, e a 

produção da pesquisa em História da Educação (LIMA E FONSECA, 

2003, p. 56). 

 

Tendo em vista um balanço feito por Vidal e Faria Filho (2002), a interlocução 

da História Cultural nos novos estudos da História da Educação tem norteado a 

recorrência do uso de autores considerados expoentes na História Cultural, como, por 

exemplo, Roger Chartier (2002), e seus conceitos de representação e apropriação. No 

Brasil, esta interferência do uso das problematizações e dos princípios teórico-

metodológicas da História Cultural na História da Educação é percebida, 
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particularmente, a partir da década de 1990. Para Roger Chartier (2002, p. 16), o objeto 

da História Cultural: 

 

A História Cultural, tal como a entendemos, tem por principal objecto 

identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 
determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. Uma 

tarefa desse tipo supõe vários caminhos. O primeiro diz respeito às 

classificações, divisões, delimitações que organizam a apreensão do 
mundo social como categorias fundamentais de percepção e de 

apreciação do real. Variáveis, consoante as classes sociais ou os meios 

intelectuais, são produzidas pelas disposições estáveis e partilhadas, 

próprias do grupo. São esses esquemas intelectuais incorporados que 
criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o 

outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado. 

 

O objeto da História Cultural seria, então, o estudo das formas de representação 

do mundo social. A História Cultural vai imputar o engenho das formas de 

representação do mundo no seio de grupos humanos. Chartier (2002) sugere um 

conceito de cultura enquanto prática e recomenda para o seu estudo as categorias de 

representação e apropriação (VAINFAS, 1997). Representação, na visão de Chartier 

(2002, p. 20), permite duas perspectivas “ver uma coisa ausente” ou a “exibição de uma 

presença”. A apropriação, tal qual o entendimento de Chartier (2002, p. 26), “tem por 

objetivo uma história social das interpretações, remetidas para as suas determinações 

fundamentais (que são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas 

específicas que as produzem”. 

No sentido dado por Chartier (2002, p. 41), as representações demonstram as 

pluralidades e as distinções dos fenômenos sociais, revelando, desse modo, os vários 

caminhos de verificação, haja vista que elas são construídas de acordo com o grupo que 

as desenvolve, próprias de um tempo ou de um espaço, são produtos que determinados 

grupos criam sobre as suas práticas: 

 

mentalidade sempre coletiva que rege as representações e juízos dos 

sujeitos sociais, sem que estes o saibam. [...]. Condicionamentos não 
conscientes e interiorizados que fazem com que um grupo ou uma 

sociedade partilhe, sem que seja necessário explicitá-los, um sistema 

de representações e um sistema de valores. 

 

Evidencia-se, portanto, que os agentes históricos tenham sua posição social 

ocupada e garantida pela representação. Uma das maneiras possíveis de análise das 

representações é por meio da Literatura. A História Cultural proporcionou, como já foi 
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dito, a ampliação do conceito de documento. Nessa linha de pensamento, Galvão (1996, 

p. 102) mencionou que “os estudos históricos que têm tomado a literatura como fonte 

têm demonstrado o potencial desse tipo de documento para revelação de aspectos em 

geral negligenciados e pouco perceptíveis em pesquisas baseadas unicamente em 

documentos oficiais”. A autora também advertiu que, na História da Educação, a 

utilização da fonte literária ainda é pouco comum. Se comparada ao uso de documentos 

oficiais, “a ampliação do campo documental na educação pode revelar aspectos 

fundamentais do processo educacional do passado, contribuindo na tarefa de captar, em 

outros níveis a diversidade social” (GALVÃO, 1996, p. 102).  

Nesse sentido, consideramos que obra literária, ademais de seu fenômeno 

estético, é também uma manifestação cultural, que possibilita ao historiador a sua 

investigação como uma fonte para a historiografia. Conforme Pesavento (2006, p. 7), “o 

texto literário revela e insinua as verdades da representação ou do simbolismo através 

dos fatos criado pela ficção”. Considerando essa proposição, no campo da História da 

Educação, fizemos o uso do conceito de representação de Roger Chartier (2002). 

Compreender as representações de escola, a partir da obra Infância, consistiu em 

considerarmos a obra como imagem presente e a escola como um objeto ausente, mas 

que pode ter a sua representação por meio das memórias escolares narradas por 

Graciliano na obra. 

Cada obra de Graciliano Ramos constitui uma tentativa única e diversa das 

demais. A proposta de estudo de apenas uma obra, no caso, Infância, observa o valor 

que esta possui, sendo intransferível a um estudo bibliográfico, ou a um conjunto de 

obras de um determinado autor. Esses dois últimos estudos têm o seu valor e precisão, 

todavia, o estudo de uma única obra também se faz fundamental, uma vez que, como 

observou Oliveira (1978, p. 109): 

 

Se a causa mais evidente de uma obra de arte é o autor, a verdade é 
que toda autêntica obra de arte ultrapassa o seu criador, não só no 

sentido em que adquire autonomia própria, como ainda no sentido em 

que incorpora dados que não são da experiência pessoal do autor, se a 
entendermos como expressão ou soma dos elementos de sua vida 

íntima. 

 

A obra supera, ultrapassa o seu criador. Ainda que seja uma obra memorialística, 

ainda que verse a respeito da vida do autor, ela não se limita apenas em sua vida, porque 

nela há também aspectos de uma sociedade em certo contexto histórico-social. Nessa 
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perspectiva é que pretendemos estudar a obra Infância, de Graciliano Ramos, 

considerando-a para além de uma elaboração de vivências pessoais. Segundo Galvão 

(1996, p. 106), “a criação, apesar da sua liberdade, está sempre ancorada na realidade 

sócio-histórica em que o autor está inserido”.  

Graciliano Ramos deixava bem claro que “só me abalanço a expor a coisa 

observada e sentida” (MIRANDA, 1992, p. 140). Todavia, vale lembrar que as 

vivências do autor não são isoladas. Há mais nelas do que apenas sua experiência de 

vida. Existe um pano de fundo, um ambiente social, político e econômico. Existem 

personagens diversos. Os seus escritos, ao se tornarem públicos, ao se constituírem em 

uma obra de arte, ultrapassam a vivência individual de quem a produziu, bem como o 

seu criador, tecendo uma autonomia singular.  

Trata-se da compreensão do criador e da criatura. Ainda que o autor e a obra em 

uma relação ínfima se entrelaçam, é notória a diferenciação de ambos. Uma obra 

literária é um trabalho único e extraordinário. O universo criado por uma obra de arte 

pode ser compreensível quando sua própria estrutura nos toma, e nos enxergamos 

dentro dela. A obra existe para além do autor, e nela habitam histórias e personagens 

diversos. Portanto, é nesse sentido que pretendemos analisar a citada obra, observando o 

seu valor individual, seu caráter singular, sua grandiosidade intransferível e, 

principalmente, o seu potencial como fonte documental para a História da Educação: 

 

O texto literário revela e insinua as verdades da representação ou do 

simbólico através de fatos criados pela ficção. Mais do que isso, o 
texto literário é expressão ou sintoma de formas de pensar e agir. Tais 

fatos narrados não se apresentam como dados acontecidos, mas como 

possibilidades, como posturas de comportamento e sensibilidade, 

dotadas de credibilidade e significância. Nesta última dimensão de 
análise que pensa a especificidade da literatura como fonte, cabe 

retomar a já mencionada reconfiguração temporal. O conceito, 

desenvolvido por Ricoeur de maneira exemplar, nos coloca diante da 
possibilidade de pensar a literatura na relação com a história como um 

inegável e recorrente testemunho de seu tempo (PESAVENTO, 2006, 

p. 7).  

  

Outrossim, da importância da obra Infância, e do motivo de analisá-la em 

detrimento de suas outras obras, ou do conjunto delas, deve-se à sua riqueza de temas e 

objetos de pesquisas a serem explorados, aos quais Graciliano Ramos nos permite. De 

acordo com Oliveira (1978, p. 111): 
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Como o centro de interesses pela obra de arte jamais é estático, 

mudando sem que muitas vezes se tenha consciência da mudança, um 

dos deveres da crítica, em relação aos escritores que já estão 
distanciados no tempo, é descobrir as razões pelas quais eles 

interessam às novas gerações. 

 

Logo, Infância expressa práticas culturais observáveis; entre tantas, a prática 

escolar, e a representação de escola nos interessa de modo enfático. Dessa maneira, 

nossa pesquisa se faz relevante ao passo que se propõe a estudar uma problemática 

ainda não analisada nos estudos concernentes na referida obra, bem como por se tratar 

de um escritor um pouco distanciado no tempo, mas com profunda irradiação na 

contemporaneidade: 

 

Preocupado com a situação do homem no seu mundo brasileiro, seus 
dilemas e contradições, frutos do agenciamento de fatos dos quais não 

consegue se furtar, o velho Graça nunca esteve tão atual. Esta 

permanência de seus romances e memórias deve-se em primeiro lugar 
ao alto nível estético que preserva o verdadeiro dentro da História e 

relega ao esquecimento os fogos-fátuos de uma literatura momentânea 

de consumo. Em segundo lugar, a mensagem que traz situa-se 

universalmente na realidade do humano, nos desencontros sempre 
mais frequentes em um mundo estranho (BRAYNER, 1977, p. 204). 

 

Vale salientarmos também que Graciliano Ramos, em sua trajetória, como civil, 

homem público e político, e não apenas como escritor, sempre foi uma figura que 

apresentou laços estreitos e contundentes com a questão da educação, a exemplo de sua 

atuação na cidade de Palmeira dos Índios em Alagoas, quando foi prefeito e como 

diretor da Instrução Pública de Alagoas. A sua própria trajetória escolar e o seu 

processo de alfabetização são muito expressivos em Infância e nos remetem à questão 

das representações da escola. 

 

1.2 A obra Infância 

 
Significado etimológico do termo “infância”: originário do 

latim in-fans – “ausência de fala”. 

(CASTELLO e MÁRSICO, 2007, p. 52-53). 

 

 

A primeira edição de Infância, de Graciliano Ramos, foi publicada em 1945, em 

uma coleção da Editora José Olympio-RJ intitulada Memórias, Diários, Confissões. 

Mas a produção dos relatos foi realizada entre os anos de 1936 e 1944, sendo os 
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capítulos publicados aos poucos em um periódico de Alagoas e nos jornais Diários de 

Notícias e O Jornal. O lançamento de sua versão completa aconteceu em 1945.  

Graciliano conta à esposa, em uma carta datada 28 de janeiro de 1936, que, “um 

dia destes, no banheiro, veio-me de repente uma ótima ideia para um livro” (RAMOS, 

1986, p. 161). Ali mesmo na carta, ele já registrou o título dos primeiros capítulos da 

sua inspiração. Já em 25 de outubro de 1945, na edição da revista Vamos Ler!, 

Graciliano concedeu uma entrevista em que contou como se deu a composição de 

Infância, contrariando as informações da carta destinada à esposa há cerca de nove 

anos:  

foram escritos irregularmente, sem nenhum plano preconcebido, em 

1938, debulhei três capítulos; em 1939, quatro; em 1940, dois; em 

1941, quatro; em 1942, nove; em 1943, sete; de 16 de abril a 9 de 

junho de 1944, dez. Consumi, portanto, quase 6 anos a pingar 
duzentas e setenta e nove páginas. Prometi dá-las ao editor em dois 

anos, mas de prorrogação a prorrogação, estirei muito o prazo, o que, 

de certo, não melhorou o produto. Deve ter piorado: uma coisa feita 
com tantos intervalos sai cheia de hiatos e repetições. Esforcei-me por 

corrigir isso, provavelmente sem êxito (RAMOS apud FACIOLI, 

1987, p. 77).  

 

Provavelmente, Graciliano não se recordava mais da carta enviada para a esposa 

expondo a inspiração para o livro. Assim como, confundiu-se ao dizer que não houvesse 

plano para o livro, sendo que havia prometido sua produção em dois anos para o editor 

da José Olympio. Outro esquecimento foi que os primeiros três capítulos da obra: 

Nuvens, Manhã e Verão já haviam sido publicados em 1937 nos jornais Diários de 

Noticias e O Jornal.  

As memórias são fluidas, vem e vão; às vezes, apagam-se, entrecruzam-se e 

geram certa confusão. De acordo com as análises de Nunes (2003), a nossa memória é 

organizada em concordância com as nossas crenças e sentimentos. Por vezes, 

dispensamos mais energia em esquecê-las do que em preservá-las. Entre os anos de 

1936 e 1944, quando Graciliano Ramos escreveu Infância, muitas circunstâncias 

marcaram e mudaram o curso da vida dele. Em 1936, foi preso. Em 1937, ao ser 

libertado, residiu no Rio de Janeiro, distante da esposa e filhos, e pelejou com 

instabilidade financeira. Em 1938, publicou Vidas Secas, obra que lhe conferiu maior 

notoriedade. Enfim, até a publicação de Infância, em 1945, muitos fatos aconteceram e, 

possivelmente, influenciaram as memórias de Graciliano. 

Após a publicação de Infância, houve uma ampla repercussão da obra tanto na 

crítica literária quanto na família do autor (MORAES, 2012). Graciliano presenteou o 
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poeta Carlos Drummond de Andrade com a obra. Em resposta, o amigo enviou-lhe uma 

carta demonstrando o seu apreço: 

 

Meu caro e grande Graciliano: Até o mais espinhosos dos amigos – ou 

dos críticos – reconhecerá em Infância a obra de arte que ela 
realmente é. Nada lhe falta, nada lhe sobra. A palavra justa 

exprimindo sempre uma realidade psicológica ou ambiente; a notação 

precisa; a dosagem sábia; a economia absoluta de efeitos, notações, 
recursos. Enfim, um desses livros que a gente desejaria ter tutano para 

escrever, e que lê com uma admiração misturada de raiva pelo danado 

que conseguiu compô-la: raiva que é o maior louvor, tanto vem ela 

impregnada de entusiasmo e prazer. Obrigado pelo exemplar que você 
me deu. Um abraço solidário (ANDRADE apud MORAES, 2012, p. 

216). 

 

A crítica, como advertira Carlos Drummond de Andrade, esteve atenta à 

Infância. Analisou a qualidade e a capacidade expressiva do autor em transmitir 

literariamente as situações de sua infância, principalmente as memórias tempestuosas e 

hostis que tinha da família, de maneira tão aguda e exasperada, a ponto de ferir o leitor. 

A esse respeito, João Peregrino da Rocha F. Júnior (apud MORAES, 2012, p. 214-215), 

jornalista e literato, escreveu que “o autor é, às vezes, tão duro na transcrição da verdade 

que traumatiza a nossa sensibilidade”. O crítico literário Álvaro Lins (apud MORAES, 

2012, p. 215) observou que “ele não escreveu essas memórias apenas por motivos 

literários, mas para se libertar dessas lembranças opressivas e torturantes. Escreveu a 

história da sua infância porque a detesta. Não se achou, por isso, obrigado a 

complacências para com os outros”. Segundo o escritor, Octavio Tarquínio de Sousa 

(apud MORAES, 2012, p. 215), em Infância, “o drama de um menino cujo olhar já 

luzia a visão do futuro escritor – o olhar agudo e frio a que não escaparia, sob as mais 

enganadoras aparências, a realidade triste e dolorosa”.  

 Na família de Graciliano, de acordo com seu filho Ricardo Ramos, surgiram 

rumores descontentes (MORAES, 2012). As descrições que traçaram os pais do autor, 

revelando as violências sofridas na infância, não foram bem vistas pelos parentes. A 

reação de Graciliano era de certa impaciência e ironia: 

 

O velho se espantou, se irritou vendo que não o entendiam. Como não 
foi uma coisa direta, não pedia e nem teve resposta. Ora, ele próprio 

aparece no livro como um menino troncho e esquisito, como poderia 

abrandar o perfil dos demais? Seria um desconchavo. Ele nos falou 
muito a respeito disso. E perguntava-se: ‘Eu tenho lá problema com 

ninguém?’ Creio que não tinha mesmo, e até dizia, quando estava de 
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bom humor, que ia dormir pra sonhar com a mãe dele (R. RAMOS 

apud MORAES, 2012, p. 215).  

 

Não era de se esperar contentamento por parte da família de Graciliano em 

relação ao modo de representação nada romantizado com que ele descreveu os tipos 

psicológicos, as atitudes e as relações empreendidas no cotidiano do lar. É mais comum 

querer as representações saudosistas da família. Todavia, o próprio ambiente hostil onde 

se deu a sua formação não deu espaço para o lugar da doce infância. Os escritos sobre 

suas vivências, certamente, desanuviavam mais o escritor e imputava à família, mesmo 

que de modo velado, a tormenta – “Eu tenho lá problema com ninguém?” Decerto, não 

era uma questão em que se buscava solução. 

Em sua organização, a obra Infância foi composta por 39 capítulos. No entanto, 

foram escritos 40, sendo suprimido “Minha gata”. Não conseguimos informações do 

motivo pelo qual Graciliano aboliu esse capítulo. Na edição final, a sequência dos 

capítulos não corresponde à ordem em que foram escritos, mas à ordem cronológica dos 

fatos narrados. O livro apresenta uma coesão temática e formal. No entanto, seus 

capítulos podem ser lidos de maneira autônoma, característica presente também na obra 

Vidas Secas. Os manuscritos à tinta encontram-se em um inventário analítico da Série 

Originais Autógrafos, no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo.  

Analisei a 43ª edição, publicada no ano de 2009, pela Editora Record, no Rio de 

Janeiro. Essa edição possui ilustração apenas em sua capa, a mesma feita por Darcy 

Penteado, para a edição do ano de 1966, da Editora Record/Altaya. Quanto à 

materialidade dessa edição – pesa 490 gramas; têm 21 cm altura; 13,7 cm de 

comprimento; e 2 cm de profundidade, aproximadamente. São 318 páginas organizadas 

em 39 capítulos, intitulados: Nuvens, Manhã, Verão, Um cinturão, Uma bebedeira, 

Chegada à vila, A vila, Vida nova, Padre João Inácio, O fim do mundo, O inferno, O 

moleque José, Um incêndio, José da Luz, Leitura, Escola, D. Maria, O barão de 

Macaúbas, Meu avô, Cegueira, Chico Brabo, José Leonardo, Minha irmã natural, 

Antônio Vale, Mudança, Adelaide, Um enterro, Um novo professor, Um intervalo, Os 

astrônomos, Samuel Smiles, O menino da mata e o seu cão Piloto, Fernando, Jerônimo 

Barreto, Venta-Romba, Mário Venâncio, Seu Ramiro, A criança infeliz e Laura. Cada 

capítulo foi escrito em uma média de seis páginas, sendo maior o primeiro, Nuvens, 

com 12 páginas. O livro conta também com um capítulo de Posfácio, com 14 páginas 
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escritas por Cláudio Leitão, e, por último, o capítulo Vida e Obra, organizado em 35 

páginas pela editora.  

O livro é o suporte material no qual é inscrito o texto, a sua materialidade 

permite a veiculação do texto, assim como, para a existência do suporte, é necessário a 

existência do texto. As formas materiais que permitem a leitura do texto, o seu 

manuseio, a sua visualização, também constituem a construção da significação do texto, 

“qualquer compreensão de um texto, não importa de que tipo, depende das formas com 

as quais ele chega até o leitor” (Chartier, 1992, p. 220). Por esse motivo, em nossa 

análise, apresentamos brevemente a forma material que recebe o texto literário. O livro 

material e o seu conteúdo estão sujeitos a diferentes utilidades, podem ser manuseados, 

lidos, visualizados, ouvidos e também participam da constituição das práticas culturais 

na história. 

Infância é um livro de memórias, em que Graciliano Ramos (1892-1953) narra, 

em primeira pessoa do singular, o período entre os seus dois anos de idade até a sua 

puberdade; isto é, a reconstituição de suas memórias de infância, vividas no interior do 

Nordeste. No livro, é possível sinalizar pelo menos três grandes fragmentos da 

narrativa, divididos na linha espaço temporal de 1892 a 1903: Quebrangulo-AL, de zero 

a dois anos; Buíque-PE, de dois a oito anos; e Viçosa-AL, de oito a onze anos. As 

informações de sua vida pessoal somam-se com as informações da vida em sociedade. 

Muitas confidências em suas memórias são dificuldades que comprometeram não 

somente o autor, mas também o meio onde vivia. Sua dor é também a dor do universo 

nordestino. Vale ressaltar que, neste universo de memórias da infância, o olhar 

empenhado que retorna às lembranças da vida de criança é de um adulto. Dessa 

maneira, como adverte Leitão (2009, p. 269): 

 

Entre o adulto e a criança se estabelece uma sintonia que permeia os 

episódios narrados e referidos nos relatos que compõem o volume de 

memórias. O eu recente busca o eu remoto para reinventá-lo. O que 
resulta é um livro literário e autobiográfico. O passado não tem a 

solidez dos documentos. As dores mais que os prazeres estão na vida 

narrada. O passado é uma densa bruma. O contador hesita, duvida, 
esquece-e-lembra, mas o romancista maduro e artesão virtuoso 

mostram-se, fundem-se com o menino e se afastam dele nesta obra 

que encerra o texto mais bem acabado dos livros que Graciliano 

Ramos fez. 

 

Corroborando o texto de Leitão (2009), José Roig (2013, p. 1) afirmou que Infância é 

composta, então, a partir de duas vozes narrativas: “do eu adulto, do presente da escrita, 
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e do eu menino, do passado da memória”. No início do primeiro capítulo, Nuvens, é 

possível perceber o esforço que Graciliano Ramos faz ao regrassar à sua infância: 

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 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 (RAMOS, 2009, p. 9). 

   

O eu recente e o eu remoto entrecruzam-se e revelam a inteligência e perspicácia 

de Graciliano ao escolher as cenas da sua vida infantil para reconstruí-las. O eu recente 

toma cuidado com a descrição dos ambientes, em suas minúcias, revelando cores e 

sentidos visualizados pelo olhar da criança, o eu remoto, por meio de um olhar 

vislumbrado e inocente. Mas é o eu recente, inebriado pela rara qualidade estilística de 

Graciliano Ramos, sua capacidade romanesca, que enriquece as suas tenras memórias. 

Dão formas, sentidos e cores.  

É possível que a criança alagoana, imersa em um universo de castigos e mal-

entendidos, não descreveria com tanta riqueza as suas primeiras lembranças. Graciliano 

Ramos passeia pelos caminhos da memória e da imaginação. Trata-se de uma relação 

estreita e simbiótica, na qual a memória resgata a história vivida e a imaginação 

transpõe essa informação com uma magia invulgar. A permissividade da construção de 

um romance auxilia esse processo, pois não tem o compromisso com a construção 

documental da história com a verdade, mas com a possível representação do real, 

peculiaridade própria da linguagem artística: 

 

A arte é eminentemente uma forma de comunicação expressiva, 

expressão de realidades profundamente radicadas no artista. Seu 

compromisso não está na ‘verdade’, nem na transmissão ou análises 
de informações, noções e conceitos. É uma transfiguração do real, 

uma reorganização do mundo, visando à produção da realidade 

estética. Não objetiva, portanto, somente descrever a realidade das 
coisas, mas, através de múltiplos elementos, transcender, questionar, ir 

além do palpável, deixando fluir no leitor uma outra realidade. 

Pertence ao domínio da imaginação, do possível (GALVÃO, 1996, p. 
107).  

 

No entanto, questiona Wilson Martins (1977, p. 44): “Quem se atreveria a 

marcar os limites entre a memória e a imaginação?” Os livros memorialistas e os 
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romances de Graciliano entrelaçam-se de tal maneira que nos confundem a invenção do 

homem e a sua recordação. No entanto, isso não compromete as representações 

construídas e narradas pelo autor: “Pelo contrário; sentimos em todo o livro a 

preocupação da verdade, da espontaneidade, da ‘inocência’; houve apenas um excelente 

aproveitamento daquela parcela de romanesco que existiu em sua vida [...]” (idem, p. 

43). Mas a verdade que Wilson Martins (1977) menciona não é a verdade histórica. 

Trata-se da representação do real construída pelo autor, por meio dos seus próprios 

signos, da sua compreensão da realidade, a que Galvão (1996) se referiu.  

Ainda a respeito do eu recente resgatando o eu remoto, isto é, a busca pela 

representação do vivido, Infância apresenta um trabalho contrário às obras romanescas 

de Graciliano: 

 

Enquanto nos romances o autor aproveitava reminiscências de sua 

vida para enriquecer a figura dos personagens ou avivar as linhas de 

um acontecimento, [em Infância] é o romanesco que concorre para dar 
à pobre vida de criança o interesse vivaz indispensável à 

verossimilhança da narrativa. Não é surpresa, pois, encontrarmos 

cenas, frases e até situações inteiras de Infância que já constatavam 
dos romances anteriores do autor, da mesma forma por que, com a 

publicação dessas memórias, reconhecemos muita coisa dos livros 

anteriores do romancista (MARTINS, 1977, p. 44). 

 

Wilson Martins (1977, p. 43) ainda nos adverte que a obra Infância “é um livro 

onde o poder expressional do autor, a segurança com que maneja a língua, atinge o seu 

ponto culminante”. Manoel da Cunha Preirae (1977) dizia que era possível que 

Graciliano Ramos tivesse sido, em nível de estilista de uma linguagem, o primeiro 

tipicamente brasileiro, superando o próprio Machado de Assis, que ora e outra não 

conseguiu evitar o Português de Portugal. Osman Lins (1977, p. 189), por sua vez, 

observou que:  

 

Ao nível da linguagem, o problema, por assim dizer, resolvia-se por si 
mesmo: o estilo de Graciliano Ramos, nada retórico e avesso ao 

lirismo, baseando em certo embrutecimento a sua força, prestava-se 

bem, com algum reforço intencional, a expressar, em orações curtas, 
contundentes e sabiamente dosadas de gírias (não qualquer gíria, bem 

entendido), a maneira de expressar-se do seu personagem.  
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O próprio Graciliano Ramos (2008, p. 278) dizia que “a palavra não foi feita 

para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita para dizer”. A fim de ilustrar 

essa sua fala, ele se utilizava da seguinte parábola: 

 

Deve-se escrever da mesma maneira com que as lavadeiras lá de 

Alagoas fazem em seu ofício. Elas começam com uma primeira 

lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o 
pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, 

ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma 

molhada, agora jogando água com a mão. Batem o pano na laje ou na 
pedra limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não 

pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que 

elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para secar. Pois 

quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa (RAMOS, 2008, 
p. 278). 

  

É com esse sentimento que ele recorda suas tenras lembranças, transpõe suas 

memórias e dá vida a essa obra prima que é Infância. Graciliano Ramos não desperdiça 

a palavra, não se apresenta como um consumidor de palavras, mas as utiliza com 

desenvoltura, com argúcia, com graça, sem leviandade. Segundo João Cabral de Melo 

Neto, Graciliano “escrevia com as mesmas vinte palavras girando ao redor do sol, e lhe 

bastava”
4
. Seu texto enxuto, talvez, pretenda retratar um pouco do ambiente nordestino, 

um pouco de si.  

Não que Graciliano Ramos fosse um ser humano rude, áspero, “mas a maneira 

como foi arrancado de sua terra e sujeito a duros sofrimentos” (LIMA, 1977, p. 142) 

deixou fortes marcas observáveis em sua personalidade e escrita: 

 

Quando revi o velho Graça, pude sentir a distância que há entre a sua 

psicologia discutida, de pessimista visceral e amaríssimo, e a 
simplicidade do seu trato com os velhos conhecidos. Nada na 

mentalidade rude e angulosa que muitas de suas páginas indicam. 

Antes a cordialidade discreta, a atenção afável para os que julgam 
merecedores de seu apreço (idem, p. 139). 

 

Essa sensação de fardo, que a obra Infância, ou as suas obras em conjunto nos 

apresentam, tem muito da sua vida, da sua trajetória, assim como do seu temperamento 

retraído e descrente, fruto de uma educação carente de atenção, carinho e cuidado, mas 

                                                
4 Poesia Graciliano Ramos, de João Cabral de Melo Neto. A esse respeito, ler: GARBUGLIO; BOSI; 

FACIOLI (1987, p. 9). 
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carregada por uma força bruta, que o orientava por meio de desentendimentos, 

violências e injustiças: 

 

Através de Infância, vemos que o menino Graciliano teve consciência 

de si mesmo em meio ao aturdimento que lhe causavam a 
incompreensão, a violência e a injustiça dos que o rodeavam. 

Ninguém o compreendia, nem procurava compreender, e isso que 

podia tê-lo levado à revolta ou à própria destruição levou-o antes ao 
ensimesmamento, à análise, à solidão. Aí entrincheirado, inclina-se 

sobre si mesmo, através de si analisa o mundo e procura uma 

justificação para cada um dos seus gestos, tentando surpreender o 

fundo secreto de sua natureza (COELHO, 1977, p. 71). 
 

 

 

 

1.2.1 A solidão em Infância 

 

Na solidão de indivíduo 

desaprendi a linguagem 

com que homens se comunicam 

[...] Ilhas perdem o homem. 

Drummond  

 

Ao tentarmos compreender o universo que Graciliano apresenta a partir de 

Infância, fica evidente a presença impetuosa da solidão na obra. O menino ainda criança 

se percebeu sozinho no mundo. Não se trata de um abandono físico, mas de um 

abandono de compreensão, de uma falta de diálogo, ou, talvez, a dificuldade do diálogo 

com/entre os familiares. A força bruta imperava não como uma forma de castigo 

explícito, crueldade, não que também não ocorressem, mas, na maioria das situações, 

como uma forma de estabelecer uma relação ainda que desajeitada. Era assim que 

sabiam agir: 

 

A solidão da inteligência humana frente ao problema da Vida é, 

cremos, a força geradora que, em Graciliano, produziu toda a sua obra 

de ficção [romanesca] ou [e] memorialista. Todas suas personagens 

estão sós com as suas almas, cujas queixas ou anseios não encontram 
ecos nos outros; permanecem isoladas entre si, sem comunicar-se. A 

personalidade de cada uma guarda zelosamente o seu segredo e no seu 

isolamento os impulsos negativos nascem, crescem, agigantam-se 
destruindo tudo (COELHO, 1977, p. 72). 

 

O olhar pesado dos pais sobre o menino desajustado, esquisito, deixava-o 

encabulado e ainda mais desconcertado. Mas como o próprio Graciliano se considerava 
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vulgar, logo, não culpava os pais de fazê-lo também. Na verdade, o menino não fazia 

qualquer tipo de condenação aos pais. Graciliano considerava a mãe uma criança, posto 

que a diferença de idade entre eles era de 13 anos. Quanto ao pai, tinha um sentimento 

altruísta. Observava sua batalhava contra a seca e as dificuldades que sempre assolavam 

e assombravam a família: 

 

Sentimos bem, em Graciliano, a paradoxal situação do homem, animal 
social: a vida em sociedade convidando à comunhão, à comunicação, 

porém, ao mesmo tempo, engendrando a luta. Luta pelo poder, pelo 

domínio, pela riqueza, pelo amor; luta em que o fraco é esmagado 
pelo forte. Dessa maneira, impossibilitado de confiar e de apoiar-se no 

Outro, como reclamam seus mais íntimos impulsos, o Homem, que 

Graciliano nos oferece, fecha-se em si mesmo e se agarra ao seu 

isolamento como a um destino fatal, se encouraça nele para não ser 
ferido, torna-se egoísta, porque precisa vencer para não ser vencido 

(COELHO, 1977, p. 62). 

 

O capítulo intitulado Cegueira narra o universo de dificuldades e 

incompreensões do menino Graciliano Ramos. Cabra-cega e bezerro-encourado foram 

os apelidos que sua mãe lhe dera e que muito cedo o fizeram compreender a condição 

de excluído na família. 

O primeiro apelido fazia menção à doença que recorrentemente acometia seus 

olhos, uma oftalmia, que inflamava suas pálpebras e o torturava por semanas. Com 

olhos vendados por um pano escuro, para amenizar as fincadas, encontrava-se na 

solidão. Esses momentos de dor e padecimento marcaram a sua infância. 

Impossibilitado, restava-lhe ficar preso em seu quarto, introspectivo, a se 

aborrecer e se acalmar com a alcunha que a mãe lhe pusera. Esse apelido revelava a 

rispidez, a impaciência e a aversão de sua mãe em relação à doença nos olhos do filho. 

O fato é que o apelido em si não o incomodava, mas o remetia à trova infantil Cabra-

cega, em que a rima terminava em “nomes sujos”. E isso lhe causava profunda 

insatisfação: 

— Cabra-cega! 

— Inhô.  

— Donde vem? 
— Do mundéu. 

— Traz ouro ou prata? 

— Ouro. 

Largavam em seguida uma porcaria que tinha besouro como rima; se a 
resposta fosse prata, a indecência terminava, em barata. Eu abominava 

os nomes sujos, a brincadeira imunda enojava-me. Não sabia por que 

me balizavam daquela forma. Se se referissem a um cavalo cego, não 
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me ofenderiam tanto. Com certeza pensavam no diálogo, lançavam-

me indiretamente as grosserias ligadas ao besouro e à barata. 

Aperreava-me, não esquecia o folguedo mortificante: 
— Cabra-cega! 

— Inhô. 

— Donde vem? 
— Do mundéu. 

Ia até o fim, repisava mentalmente a safadeza que não ousava dizer 

em voz alta. Aquilo não era comigo, convencia-me de que minha mãe 

não tivera a ideia de juntar-me ao besouro e à barata. Se a oftalmia 
desaparecesse, a expressão vexatória desapareceria também [...] 

(RAMOS, 2009, p. 144-145). 

 

O segundo apelido, bezerro-encourado, deixava ainda mais evidente o seu lugar 

na família: bezerro-encourado é um intruso. Na morte de uma cria, tiram-lhe o couro e o 

estira em um bezerro órfão, para que, enganada, a vaca sinta o cheiro da cria e 

amamente o filhote. Desse modo, o bezerro era empurrado para a mãe. O menino 

Graciliano observou que, “comparado ao bicho infeliz, considerei-me um pupilo 

enfadonho, aceito a custo” (RAMOS, 2009, p. 144). 

As vestimentas do menino não tinham caimento ajustado nele. Sempre ficavam 

frouxas e o deixavam desajeitado. Sentia-se na pele de outro, indesejado pela mãe, um 

enjeitado. Mas foi nessa condição de cegueira, solidão e introspecção, imerso no 

universo da audição ao seu entorno, pois era o que se podia fazer, nos momentos de 

cegueira para aliviar a dor, ao escutar as cantigas folclóricas que sua mãe cantava 

durante as lidas domésticas, que lhe despertou um sentimento e nasceu uma paixão 

pelas palavras: 

 

procurava anestesiar-me ouvindo as cantigas de minha mãe, duas 

cantigas desafinadas que a divertiam na fazenda. [...] Uma das poesias 

começava assim: 
A letra A quer dizer — amada minha; 

A letra B quer dizer — bela adoraria, 

A letra C quer dizer — casta mulher; 

A letra D quer dizer — donzela amada; 
A letra E quer dizer — és uma imagem; 

A letra F quer dizer — formosa deusa. 

Em vez de efe, minha mãe pronunciava fê, o que decerto convinha ao 
último verso, e rematava-o com formosa deus, pois não admitia 

divindade fêmea além da Virgem Maria. Insinuei-lhe mais tarde que 

também se podia usar efe. E a donzela amada era uma deusa, na 
opinião do poeta. [...] A lengalenga se arrastava por todo o alfabeto. 

Quase todo o alfabeto: impossível encaixar a bela adorada no K e no 

Y (RAMOS, 2009, p. 148). 
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“Na escuridão percebi o valor enorme das palavras” (RAMOS, 2009, p. 146). 

No recolhimento da solidão é que Graciliano Ramos começou a se enxergar: 

 

Graciliano deveria sentir na própria carne que, embora queiramos, não 

podemos jamais entregar-nos totalmente. Porque todos sinais 
exteriores da nossa entrega surgem deturpados; toda palavra trai o 

pensamento, as lágrimas não mostram senão a superfície da dor, o riso 

não consegue mostrar a alegria da alma. Por isso numa coletividade, 
os homens parecem misturar-se, ligar-se, mas não se misturam, não se 

ligam. Permanecem isolados e, no meio dessa solidão, a alma do 

homem que pensa, analisa e reflete deve ser ainda mais isolada do que 

as outras (COELHO, 1977, p. 72). 

 

Recolher-se, isolar-se, em sua infância tratava-se mais de uma questão de 

necessidade do que de escolha. O que restava a um menino que sofria dos olhos e com o 

seu desajustamento? Alcunhado de cabra-cega e bezerro-encourado pela própria família, 

refugiar-se em seus pensamentos era uma decisão sensata que podia tomar. Mas a 

alegoria com bichos não partiu somente da mãe de Graciliano para com o filho. Não que 

ele apelidasse seus familiares e verbalizasse isso em sua infância. Todavia, trata-se de 

uma marca predominante na obra Infância e que também vem corroborar a 

caracterização da psicologia ácida e rude dos seus personagens.  

 

1.2.2 Alegorias entre bicho e homem e o simbolismo das cores 

 

Os recursos de estilo utilizados por Graciliano Ramos, isto é, os predicativos, o 

léxico minuciosamente selecionado, a figura de linguagem e o simbolismo das cores, 

entre outros, contribuem para a transmissão da carência de horizonte da criança (eu 

remoto), da dureza e desencanto do cotidiano das suas primeiras lembranças, da 

intensidade psicológica e do rebaixamento do homem, bem como para a compreensão 

da personalidade do autor (eu recente) na composição da obra Infância (HILL, 1977). 

Ou seja, os recursos de estilo auxiliam na construção das representações vividas por 

Graciliano. Parafraseando Wilson Martins (1977), o autor se aproveitou da sua 

qualidade romanesca para reconstruir a narrativa da sua infância. 

Dentre esses recursos de estilo, destacamos o uso da figura de linguagem e o 

simbolismo das cores. A esse respeito, em Infância, é recorrente as alegorias entre bicho 

e homem, isto é, o uso da zoomorfização, figura de linguagem que compara e expõe o 

comportamento humano com o de um animal. Trata-se, ainda, de uma concepção do 

Naturalismo. Segundo Hill (1977), o “menino sem horizontes”, deslocado e solitário, 
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possui um olhar sensível para o mundo que o rodeia. Ao observar os animais, nota que 

seus atributos também se apresentam nas pessoas do seu convívio: 

 

Um dia, entretanto, achei-me além do pátio, além do céu. Como 

cheguei ali não sei. Homens cavavam o chão, um buraco se abria, 
medonho, precipício que me encolhia apavorado entre montanhas 

erguidas nas bordas. Para que estariam fazendo aquela toca profunda? 

Para que estariam construindo aqueles montes que um pó envolvia 
como fumaça? Retraí-me na admiração que me causava o 

extraordinário formigueiro. As formigas suavam, as camisas brancas 

tingiam-se, enegreciam, ferramentas cravavam-se na terra, outras 

jogavam para cima o nevoeiro que formava os morros (RAMOS, 
2009, p. 14). 

  

Nessa passagem do capítulo Nuvens, a comparação dos homens trabalhando 

como se fossem formigas ilustra o uso da zoomorfização. Esse recurso de estilo revela o 

sentimento do autor ao descrever os homens trabalhando como se fossem formigas. Mas 

qual era o sentimento do autor? O que se pode imaginar ao tecer tal comparação? 

Primeiramente, podemos imaginar o trabalho organizado e cadenciado dos homens, 

agindo como se fossem formigas. Em segundo lugar, sobre outra perspectiva, podemos 

imaginar a pequeneza dos homens ao compará-los com as formigas, diante da seca, 

cavando um buraco à procura d’água. Homens diminuídos, esmagados pela seca como 

se fossem formigas, vítimas da atmosfera sertaneja.  

 No capítulo Um cinturão, o autor também fez uso desse recurso ao se comparar 

com uma aranha para demonstrar a sua insignificância perante a força e justiça de seu 

pai. Ele narra o primeiro contato que teve com a justiça ao levar uma surra 

indevidamente por causa de um cinturão desaparecido. Após ser surrado, escondeu-se 

atrás de uns caixotes, “e ali permaneci, miúdo, insignificante, tão insignificante e miúdo 

como as aranhas que trabalhavam na telha negra” (RAMOS, 2009, p. 37).  

Outro exemplo também é possível no capítulo Mudança, em que o autor relata a 

saída da família de Palmeira dos Índios-AL para Viçosa-AL. Cansado da viagem, feita 

na garupa de um cavalo e fatigado pelo Sol, comparou-se a um papagaio, devido à 

maneira que se locomovia, “amolecido, bambo, admirava-me de ver em redor cavaleiros 

palradores, satisfeitos com o duro exercício. Nos pousos, arrastava-me, cambaleava, 

como um papagaio, trôpego, as juntas doídas” (RAMOS, 2009, p. 175). 

Um último trecho em que apresentamos o uso da zoomorfização, mas que não é 

o último da obra, pois esse recurso foi muito explorado, encontra-se no capítulo 

Fernando e trata-se de um paralelo que o autor faz de sua mãe e seu irmão com ratos. A 
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descrição do autor vai transformando sua mãe em um roedor: “a Rata velha tinha olhos 

de rato, dedos finos de rato, focinho de rato, modos de rato. O Rato irmão era um rapaz 

miúdo, narigudo, inquieto” (RAMOS, 2009, p. 226). Comparou a sua família a uma 

família de ratos devido aos predicados herdados da mãe. É auspicioso observarmos que, 

além da alegoria física do bicho com o ser humano, há também o paralelo da moral e da 

personalidade, sua mãe: “a rata velha” tinha “modos de rato”. 

Por meio dessa figura de linguagem, Graciliano imprimiu o seu olhar referente 

ao homem do Nordeste, diminuído, muitas vezes, pela hostilidade e força da natureza, 

bem como pelas injustiças sociais. Hill (1977, p. 256) observou que: 

 

A linguagem se renova a cada busca do ser inteligente para transmitir 
melhor suas ideias e impressões. Essa busca sempre encontra a 

comparação, simples, símile, ou seu produto evoluído, a metáfora. Em 

Graciliano, a evolução de uma para outra é às vezes clara, fluida, e 
seguimo-la nas suas fases. Ele é pródigo em comparações e metáforas. 

Sobre ambas para a visão obsedante do bicho. 

  

Outra ressalva importante que Hill (1977) aponta é o modo como Graciliano na 

obra Infância utiliza o simbolismo das cores. A esse respeito, comentou que “é de 

entusiasmar, não só o recurso, mas também a mestria do escritor, ao observarmos a 

expressividade que ele traz à linguagem” (HILL, 1977, p. 255). Esse recurso tem uma 

significação pontual na obra, como em um filme, que empreende o jogo e simbolismo 

das cores, Graciliano pinta suas memórias de vermelho, negro e amarelo para 

representar o drama, a amargura e a dor que transcorrem a obra. Já o verde, muito raro, 

traduz a esperança remota dos dias de tristeza. A seguir, nos fragmentos do capítulo A 

criança infeliz, história de um menino que sofria violências na escola e em casa, a 

utilização das cores vermelha, cinza e negro ilustra as feridas do corpo flagelado da 

criança: 

 

Em casa, o pai martelava-o sem cessar, inventava suplícios: 

amordaçava-o, punha-lhe as costas das mãos sobre a mesa da sala de 
jantar, malhava nas palmas, quase lhe triturava as falanges; prendia-

lhe os rejeitos, pendurava-o num caibro, deixava-o de cabeça para 

baixo, como carneiro em matadouro. Fatigando-se das inovações, 

recorria às sevícias habituais: murros e açoites. O irmão presenciava 
as cenas aterrado, expandia-se em descrições torvas. E durante 

semanas, o pobre repuxava as mangas, abotoava-se, endireitava a 

gola, para encobrir equimoses, sinais vermelhos, cinzentos, negros 
(RAMOS, 2009, p. 258). 
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Ainda para demonstrar a violência, a dor e a morte, tem-se novamente a 

utilização da cor vermelha nos fragmentos do capítulo Um cinturão e Fernando, 

respectivamente: “Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me 

pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu 

distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos” (RAMOS, 2009, p. 33). Vermelhos, 

nesse sentido, é a carne sangrando devido aos golpes recebidos nas costelas. “Contudo 

chegavam defuntos à cidade quase diariamente. Em geral vinham em redes cobertas de 

pano vermelho. Mas quando eram muitos, arrumavam-se em costas de animais, 

embiravam-se em cabeçotes de cangalhas” (RAMOS, 2009, p. 224). Vermelho, nessa 

colocação, não é o pano; vermelho é a morte, o simbolismo do sangue derramado.  

A cor negra na passagem do capítulo Padre Inácio foi empregada para ressaltar 

o medo e a desconfiança que as crianças deviam ter de tal Padre: “tínhamos, porém, 

razão para temer aquele homem tenebroso por fora e por dentro. Não ria. O olho 

postiço, imóvel num círculo negro, dava-lhe aspecto sinistro” (RAMOS, 2009, p. 67).  

Em Uma bebedeira, podemos observar o simbolismo da cor amarelo para 

assinalar um trauma: 

 

Quando me impunham sapatos, era uma dificuldade: os pés formavam 

bolos, recalcitravam, não queriam meter-se nas prisões duras e 

estreitas. Arrumavam-se à força, e durante a resistência eu ouvia 
berros, suportava tabefes e chorava. Um par de borzeguins amarelos, 

um par de infernos, marcou-me para toda a vida (RAMOS, 2009, p. 

40). 

 

No capítulo José Leonardo, o uso da cor amarelo, por sua vez, representa o 

retorno dos tempos de seca “Finda a umidade, o sertão ia surgindo, a princípio vacilante 

e morno, povoado de ouricuris e cajueiros chinfrins, depois seco e amarelo, coberto de 

cactos, ossadas e seixos” (RAMOS, 2009, p. 158). 

Já em Nuvens, o simbolismo da cor verde expressa surpresa, esperança, 

admiração: 

 

O que então me pasmou foi o açude, maravilha, água infinita onde 

patos e marrecos nadavam. Surpreenderam-me essas criaturas capazes 

de viver no líquido. O mundo era complicado. O maior volume de 

água conhecido antes continha-se no bojo de um pote — e aquele 
enorme vaso metido no chão, coberto de folhas verdes, flores, aves 

que mergulhavam de cabeça para baixo, desarranjava-me a ciência 

(RAMOS, 2009, p. 15). 
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Em Mudança, há novamente o emprego da cor verde, manifestando com a 

mudança de paisagem durante a viagem: “[...] o sertão desapareceu. Xiquexiques e 

mandacarus foram substituídos por uma vegetação densa e muito verde; nos caminhos 

escuros os chocalhos calaram-se; surgiram regatos, cresceram, transformaram-se em 

rios e atrasaram a marcha”. Mais uma vez, o simbolismo da cor verde proclama boas 

novas. 
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1.3 Esculpindo a pesquisa 

 

“escultura 

é a descoberta da forma 

do silêncio 

onde a luz guarda a sombra 

e comove”.  

 (Almicar de Castro) 

 

A fim de compreendermos a produção acadêmica existente a respeito da obra 

Infância, de Graciliano Ramos, para elucidar, bem como fundamentar a nossa proposta 

de pesquisa, realizamos um estado da arte. Assim como Alves (1992, p. 54), 

acreditamos que: 

 

A produção do conhecimento não é um empreendimento isolado. É 

uma construção coletiva da comunidade científica, um processo 
continuado de busca, no qual cada nova investigação se insere, 

completando ou contestando contribuições anteriormente dadas ao 

estudo do tema. A proposta adequada de um problema de pesquisa 
exige, portanto, que o pesquisador se situe nesse processo [...].  

 

Nesse sentido, o estado da arte foi necessário, observando que uma revisão de 

literatura em apenas um campo de conhecimento, História da Educação, não seria tão 

desafiadora e satisfatória ao conhecimento da produção acadêmica científica existente a 

respeito da obra Infância, de Graciliano Ramos. Por se tratar de uma obra literária, é 

relevante ter acesso à produção existente nos campos de conhecimento da área da 

Linguística
5
 e da Letras

6
. Estado da arte, como versa Ferreira (2002, p. 258), são as 

pesquisas: 

 

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em 

comum o desafio de mapear e discutir certa produção acadêmica em 

diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos 
e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes 

épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido 

produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e 

                                                
5 As subáreas, ou campos de conhecimento da Linguística são: Teoria da Análise Linguística, Filosofia da 
Linguagem, Linguística Histórica, Sociolinguística e Dialetologia, Psicolinguística, Linguística Aplicada. 

Disponível em: <http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf>. 

Acesso em: 10 maio 2016. 

6 As subáreas, ou campos de conhecimento da Letras, são: Língua Portuguesa, Línguas Estrangeiras 

Modernas, Línguas Clássicas, Línguas Indígenas e Teoria Literária. Disponível em: 

<http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf>. Acesso em: 10 

maio 2016. 
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de seminários. Também são reconhecidas por realizarem uma 

metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção 

acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de 
categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada 

trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser 

analisado. 

 

Para tal, a efetivação deste estado da arte se deu em dois momentos. No 

primeiro, foi feito um levantamento da produção acadêmica existente e identificada. 

Fizemos uma busca dos resumos de artigos, monografias, dissertações e teses a respeito 

da obra Infância, mapeados em um recorte temporal de 2000 a 2016, período com o 

maior volume de trabalhos encontrados. Registramos os bancos de dados, ou bancos de 

divulgações, e as áreas de conhecimento. Trata-se, assim, da identificação de dados 

bibliográficos, buscando as informações – “quando”, “onde” e “quem” produziu essas 

pesquisas. 

Logo, os trabalhos identificados encontram-se nos seguintes bancos de dados: o 

banco de teses da CAPES; o portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(Ibict); o banco de teses do portal Domínio Público; SciELO; as bibliotecas digitais da 

PUC-SP, UFMG, UFNR, UFSC, UFSJ, UNICAMP e USP; os anais do Congresso 

Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU); os anais do Congresso Brasileiro de 

História da Educação (CBHE); os anais do Seminário Internacional de História da 

Literatura (SIHL); os anais do Seminário Internacional em Letras (SIL); os anais do 

Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais (SIGET); os anais do Simpósio 

Nacional e Internacional de Letras e Linguística (SILEL); a Revista de Estudos 

Literários; a Revista Perquirere; a Revista Eletrônica Literatura e Autoritarismo; a 

Revista Matraga; a Revista Desenredos; a Revista Eletrônica de Estudos Literários; a 

Linguagem em Revista; a Darandina Revisteletrônica; e a RevLet.  

A partir do acesso aos bancos de dados citados, foram selecionados e 

quantificados para análise os resumos da produção acadêmica concernentes ao tema 

pesquisado. Vale ressaltarmos que a seleção foi minuciosa e não há trabalho repetido. 

Serão apresentados, então, os bancos de dados, a quantidade de resumos por banco, a 

classificação dos resumos (artigos, monografias, dissertações e teses) e o ano de 

publicação, conforme a Tabela I que se segue: 
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Tabela I 

 

RESUMOS DOS TRABALHOS QUE ABORDAM A OBRA INFÂNCIA, DE GRACILIANO RAMOS 

(2000-2016)  

 

BANCO DE DADOS 

 

NÚMERO DE TRABALHOS 

CLASSIFICAÇÃO DO 

TRABALHO/ANO 

Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD) 
1 

Dissertação 2011 

 

Domínio Público 6 

Tese 2006 

Dissertação 2008 

Dissertação 2009 

Dissertação 2009 

Dissertação 2009 

Dissertação 2010 

SciELO 2 Artigo 2009/2011 

CAPES 3 

Dissertação 2011 

Dissertação 2012 

Dissertação 2012 

Bibliotecas digitais: 

PUC-SP 

UFMG 

UFNR 
UFSC 

UFSJ 

UNICAMP 

USP 

1 

 

Dissertação 2011 

2 Dissertação 2008/Tese 2010 

2 Dissertação 2012/Tese 2005 

1 Monografia 2014 

1 Dissertação 2007 

1 Tese 2004 

3 Dissertação 2006/ Tese 2009/2013 

Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária (CBEU) 
1 Artigo 2002 

Congresso Brasileiro de História da 

Educação (CBHE) 
3 

Artigo 2002 I 

Artigo 2011 VI 

Artigo 2013 VII 

Seminário Internacional de História 

da Literatura (SIHL) 
1 Artigo 2013 X 

Seminário Internacional em Letras 

(SIL) 
1 Artigo 2012 XII 

Simpósio Internacional de Estudos 
de Gêneros Textuais (SIGET) 

2 
Artigo 2009 V 

Artigo 2011VI 

Simpósio Nacional e Internacional 

de Letras e Linguística (SILEL) 
1 Artigo 2011 II 

Revista de Estudos Literários 1 Artigo 2003 

Revista Perquirere 1 Artigo 2005 

Revista Eletrônica Literatura e 
Autoritarismo 

1 Artigo 2010 

Revista Matraga 1 Artigo 2010 

Revista Desenredos 1 Artigo 2012 

Revista Eletrônica de Estudos 

Literários 
1 Artigo 2012 

Linguagem em (Re)vista 1 Artigo 2013 

Darandina Revisteletrônica 1 Artigo 2013 

RevLet 1 Artigo 2013 

Total de Trabalhos: 41 
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Mediante os dados apresentados na Tabela I, é possível constatarmos que, entre 

os anos de 2000 e 2016, foram publicados 41 trabalhos que dizem respeito à obra 

Infância, de Graciliano Ramos. Ao analisarmos a classificação dos resumos, notamos 

que o número absoluto mais expressivo de publicações é o de 19 artigos, seguido por 14 

dissertações. Em detrimento, com menor representatividade de publicação, em escala 

crescente, temos 1 monografia e 6 teses. Assim, percebemos que a obra em questão, no 

período (2000-2016) proposta para análise, tem sido mais abordada em artigos 

acadêmicos e trabalhos finais de mestrado. Os artigos concentram-se nos bancos de 

dados – Congressos, Simpósios, Seminários e Revistas; já as dissertações – no Domínio 

Público, na CAPES e nas Bibliotecas Digitais das Universidades. 

Somados os números absolutos de publicações que figuram em cada banco de 

dados, os que apresentam maior número de publicação são: Domínio Público - 5 

dissertações e 1 tese; CAPES - 3 dissertações; Biblioteca Digital da USP - 1 dissertação 

e 2 teses; Biblioteca Digital da UFMG - 1 dissertação e 1 tese; Biblioteca Digital da 

UFRN - 1 dissertação e 1 tese; Congresso Brasileiro de História da Educação (CBHE) - 

3 artigos; Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais (SIGET) - 2 artigos e 

SciELO - 2 artigos. Ademais, as outras Bibliotecas Digitais, Congressos, Simpósios, 

Seminários e Revistas Eletrônicas apresentaram 1 trabalho apenas. Foi necessária a 

consulta em muitas fontes, porque, muitas vezes, estas disponibilizam os resumos, mas 

não o trabalho em sua íntegra. 

Outro dado que podemos observar trata-se dos espaços de produção do campo 

da História da Educação. Identificamos trabalhos que interessam ao nosso tema de 

pesquisa apenas nos bancos de dados do Congresso Brasileiro de História da Educação 

(CBHE). Nos demais espaços existentes, não há qualquer produção. Esse exame nos 

permite visualizar que, a obra literária Infância como fonte para História da Educação é 

uma possibilidade de pesquisa ainda pouco explorada nesse campo. 

Nessa tentativa de organização da produção acadêmica, a respeito da obra 

Infância, ao longo do período apresentado, é possível notarmos que essa produção não é 

algo linear, observando que as pesquisas “crescem e se espessam ao longo do tempo; 

ampliam-se em saltos ou em movimentos contínuos; multiplicam-se, mudando os 

sujeitos e as forças envolvidas; diversificam-se os locais de produção, entrecruzam-se e 

transformam-se [...]” (FERREIRA, 2002, p. 265). 

Na Tabela II, será apresentado o volume de trabalhos produzidos (artigos, 

monografias, dissertações e teses) anualmente em cada campo de conhecimento. 
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Tabela II 

 

RESUMOS DOS TRABALHOS QUE ABORDAM A OBRA INFÂNCIA, DE GRACILIANO RAMOS, 

POR CAMPO DE CONHECIMENTO (2000-2016) 

 

CAMPO DE CONHECIMENTO/ 

No DE TRABALHOS 

BANCO DE DADOS CLASSIFICAÇÃO DO 

TRABALHO/ ANO 

História da Educação/ 6 I CBEU Artigo/2002 

II, VI, VII CBHE Artigos/2002, 2011, 2013 

Domínio Público Dissertação/ 2010 

Biblioteca Digital UFRN Tese/ 2005 

Teoria e Análise Linguística/ 1 Revista Matraga Artigo/ 2010 

Filosofia da Linguagem/ 2 V SIGET Artigo/ 2009 

SciElo Artigo/ 2011 

Língua Portuguesa/ 3 Revista de Estudos Literários Artigo/ 2003 

VI SIGET Artigo/ 2011 

Biblioteca Digital USP Dissertação/ 2006 

Literatura Brasileira/ 16 Revista Perquirere Artigo/ 2005 

SciElo Artigo/ 2009 

Revista Eletrônica Lit. e Aut. Artigo/ 2010 

Revista de Estudos Literários Artigo/ 2012 

XII SIL Artigo/ 2012 

Linguagem em (Re)vista Artigo/ 2013 

Darandina Revisteletrônica Artigo/ 2013 

RevLet Artigo/ 2012 

X SIHL Artigo/ 2013 

Biblioteca Digital UFMG Dissertação/ 2008 

Domínio Público Dissertação/ 2009 

BDTD Dissertação/ 2011 

CAPES 2 – Dissertações/ 2012 

Biblioteca Digital USP Tese/ 2009 

Biblioteca Digital UFMG Tese/ 2010 

Literatura Comparada/ 4 Revista Desenredos Artigo/ 2012 

Domínio Público Dissertação/ 2010 

Biblioteca Digital UFRN Dissertação/ 2012 

Domínio Público Tese/ 2006  

Literatura Vernácula/ 3 Biblioteca Digital UFSC Monografia/ 2014 

Domínio Público Dissertação/ 2008 

Biblioteca Digital USP Tese/ 2013 

Teoria Literária/ 6 II SILEL  Artigo/ 2011 

Biblioteca Digital UFSJ Dissertação/ 2007 

Domínio Público Dissertação/ 2009 

Biblioteca Digital PUC-SP Dissertação/ 2011 

CAPES Dissertação/ 2011 

Biblioteca Digital UNICAMP Tese/ 2004 

Campos de Conhecimento: 8 Total de Trabalhos: 41 2003-2013 

 

 Ao verificarmos a Tabela II, observamos que as produções acadêmicas 

encontradas concentram-se, principalmente, no campo de conhecimento da Literatura 

Brasileira, com um número absoluto de 15 trabalhos, sendo estes 8 artigos, 5 

dissertações e 2 teses. Por conseguinte, mas com menor expressividade, o campo de 
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Teoria Literária com um número absoluto de 6 trabalhos, sendo 1 artigo, 4 dissertações 

e 1 tese, assim como no campo de História da Educação, apresentando também 6 

trabalhos, com 4 artigos, 1 dissertação e 1 tese. Por último, o campo de Literatura 

Comparada com 5 trabalhos, 2 artigos, 2 dissertações e 1 tese. Notamos que a produção 

de artigos nos campos de conhecimento de Literatura Brasileira e História da Educação 

são mais recorrentes. A menor produção, repetida nos 4 campos de conhecimentos, são 

as teses.  

Em um segundo momento, a fim de observarmos “o que” e “o como” das 

pesquisas do estado da arte, buscamos inventariar as produções acadêmicas existentes 

nos campos de conhecimento, percebendo nelas as tendências, as repetições e o objeto 

das pesquisas. Para isso, foi indispensável a leitura atenta e minuciosa dos resumos dos 

trabalhos e, quando necessário, a recorrência ao trabalho completo para compreender do 

que se trata a pesquisa. Vale acentuarmos que, ao realizarmos um estado da arte, isto é, 

o levantamento e a leitura sobre a produção existente de um determinado tema, a partir 

dos resumos das pesquisas, isso não garante uma captação linear, uma disposição coesa 

e cadenciada do conjunto de resumos, visto que entre os textos “há lacunas, 

ambiguidades, singularidades, que são preenchidas pela leitura que o pesquisador faz 

deles. Então, a História da produção acadêmica é aquela proposta pelo pesquisador que 

lê. Haverá tantas Histórias quantos leitores houver dispostos a lê-las” (FERREIRA, 

2002, p. 269). 

Dessa maneira, o estado da arte que apresentamos não pode ser considerado o 

único, nem o verdadeiro, tampouco o correto, mas o que propusemos e foi possível de 

realizarmos a partir da leitura e compreensão que fizemos de cada resumo e do 

estabelecimento das informações de cada um deles, considerando que: 

 

Cada resumo, mais do que ligado àqueles que o antecedem e o 

sucedem, traz no interior de si mesmo vozes de outros enunciados. A 

imagem que melhor pode explicar é a de rede, e não de cadeia. Rede 
de vários fios que se cruzam, que se rompem, que se unem, que se 

questionam dependendo do ponto que se estabelece como partida em 

cada texto (FERREIRA, 2002, p. 270). 

  

Portanto, o olhar que dispensamos sobre o inventário de produções a respeito da 

obra Infância, no recorte em questão, nos permitiu que organizássemos essa produção 

da maneira apresentada. A seguir, demonstraremos na Tabela III a quantidade de 
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trabalhos por campo de conhecimento que possuem objeto de investigação os quais 

perpassam a nossa proposta de pesquisa.  

 

Tabela III 

 

RESUMOS DOS TRABALHOS QUE ABORDAM A OBRA INFÂNCIA, DE GRACILIANO 

RAMOS, POR CAMPO DE CONHECIMENTO E OBJETO DE INVESTIGAÇÃO (2000-2016) 

CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

OBJETO DE 

INVESTIGAÇÃ0 
BANCO DE DADOS 

CLASSIFICAÇÃO 

DOS TRABALHOS/ 

(2000-2016)  

 

História da Educação 

Analfabetismo I CBEU. I CBEU 
 

Artigo/ 2002 

 

Registros 

memorialísticos, 

escolarização, 

alfabetização. 

 

VII CBHE 

 

 

Artigo/ 2013 

 

O percurso profissional 

de Graciliano Ramos 

como literato e 
funcionário público da 

educação. 

 

Domínio Público 

 

 

Dissertação/ 2010 
 

Teoria e Análise da 

Linguagem 

Alfabetização, material 

didático e aprendizagem 

do Português. 

Revista Matraga Artigo/ 2010 

Língua Portuguesa Letramento e oralidade. 
Revista de Est. 

Literários 
Artigo/ 2003 

Literatura Brasileira 

 

Discurso literário em 

relação às práticas de 

leitura, família e escola. 

Domínio Público Dissertação/ 2009 

Lugares (escola) de 

memória regional, região 

e regionalidades. 

CAPES Dissertação/ 2012 

Teoria Literária 

Análise da escrita de 

Graciliano Ramos 

relacionando com a 

política, a sociedade e a 

Literatura. 

Revista Matraga Artigo/ 2010 

TOTAL DE TRABALHOS: 8 
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Analisando a Tabela III, notamos 8 trabalhos que se aproximam desta pesquisa e 

com os quais foi possível estabelecermos um diálogo, ainda que não proponham a 

mesma análise que pretendemos fazer da obra Infância, de Graciliano Ramos. A partir 

de diferentes propósitos, há, nesses estudos, uma reflexão acerca de questões que 

perpassam a instituição escolar. A contribuição de tais trabalhos para nossa pesquisa se 

dá ao passo que colaboram para a compreensão do contexto histórico-social, contexto 

regional e contexto escolar. Auxiliam na leitura da obra Infância, bem como a 

vislumbrar as nuanças da nossa investigação. 

 Se compararmos a Tabela II com a Tabela III, percebemos uma redução dos 

campos de conhecimento e das produções que contemplam a nossa pesquisa. A Tabela 

II apresenta 8 campos de conhecimento (História da Educação, Teoria e Análise 

Linguística, Filosofia da Linguagem, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, 

Literatura Comparada, Literatura Vernácula e Teoria Literária) e 41 trabalhos que 

abordam a obra graciliânica em estudo. Já a Tabela III apresenta 5 campos de 

conhecimento (História da Educação, Teoria e Análise da Linguagem, Língua 

Portuguesa, Literatura Brasileira e Teoria Literária) e 8 trabalhos que assuntam a obra e 

contribuem para a pesquisa. A cifra da redução das produções é de aproximadamente 

80%. 

É também perceptível, se compararmos as Tabelas II e III, que o campo de 

conhecimento que obteve a maior produção de trabalhos acadêmico-científicos a 

respeito da obra Infância (Literatura Brasileira), com 16 trabalhos, reduziu para 2 

trabalhos na Tabela subsequente, sendo o segundo em expressividade de produções que 

contribuem para a pesquisa. O segundo campo que mais produziu, conforme dados da 

Tabela II (História da Educação), com 6 trabalhos que assuntam a obra estudada, se 

confrontado com os dados da Tabela III, evidenciam-se 3 trabalhos que colaboraram 

para pesquisa, sendo o campo expoente dessa Tabela. Outros dois campos que também 

apresentaram redução de trabalhos que favoreceriam a pesquisa são Teoria Literária e 

Língua Portuguesa, com decréscimo de 6 trabalhos para 1, e 3 trabalhos para 1, 

respectivamente. Somente o campo Teoria e Análise da Linguagem permaneceu estável, 

com 1 produção acadêmica abrangendo as duas Tabelas e seus interesses. 

Na oportunidade, versaremos um pouco a respeito dos 8 trabalhos encontrados, 

os quais contribuirão para a pesquisa. Seguimos a ordem de apresentação da Tabela III, 

com os trabalhos dos campos de conhecimento em História da Educação, Teoria e 

Análise Linguística, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Teoria Literária. 
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O trabalho intitulado Analfabetismo e o Processo de Alfabetização: Importância 

dos Relatos Autobiográficos na Obra “Infância”, de Graciliano Ramos em Buíque/Pe, 

foi escrito pela pesquisadora Maisa dos Reis Quaresma. Trata- se de um artigo 

publicado em 2002 no I CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

(CBEU). Esse trabalho consiste em analisar a obra Infância, de Graciliano Ramos, no 

contexto histórico das suas memórias, preocupando-se com a problemática do 

analfabetismo no Brasil no município de Buíque-PE. A autora alerta que a obra Infância 

(1945) pode ser tratada como fonte de caráter narrativo, autobiográfico, para as 

pesquisas de História Regional (Pernambuco e Alagoas), no princípio do período 

republicano, no Brasil (1892-1903), provendo, também, alguns elementos para a 

reconstituição da memória, gênero e docência no início do século XX do sertão do 

Nordeste.  

O trabalho “Infância” de Graciliano Ramos: Educação pela pedra na 

“Civilização do Couro”, de autoria de Jorge Garcia Basso, foi publicado em 2013 no 

VII CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (CBHE). O artigo 

aborda as memórias de Graciliano Ramos inscritas em Infância (1945). A obra versa 

sobre o tempo de criança de Graciliano, suas vivências na realidade sertaneja, bem 

como os seus primeiros anos de educação. Foram utilizadas como fontes documentais as 

correspondências à sua esposa Heloisa Ramos, a familiares e amigos e uma série de 

artigos e crônicas publicados pelo autor na imprensa entre os anos de 1915 e 1953. Os 

documentos foram examinados com o propósito de contextualizar e debater os registros 

memorialísticos presentes no livro, alusivos à sua infância e a sua família, da rotina das 

escolas e seus professores, dos livros didáticos e dos métodos de ensino. A produção da 

obra ocorreu entre os anos de 1930 a 1940, nela o autor narra sobre a sua experiência 

como aluno durante o seu processo de alfabetização e escolarização. Almejou analisar 

também em que situações pessoais e históricas, a obra Infância foi produzida. Para tal, 

buscou relacionar eventos marcantes do percurso pessoal e profissional de Graciliano 

Ramos como escritor e funcionário público.  

Jorge Garcia Basso também apresentou uma dissertação ao Programa de Pós-

graduação em Educação: História, Política, Sociedade, da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), em 2010, titulada: O artesão da palavra: Graciliano 

Ramos, literatura, educação e resistência. Nessa dissertação, a trajetória profissional de 

Graciliano Ramos, como literato e funcionário público da educação, é o objeto de 

verificação da pesquisa. As fontes documentais são as correspondências à rede de 
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sociabilidade de sua atuação profissional, as suas obras literárias memorialistas Infância 

(1945) e Memórias do Cárcere (1953), Pequena História da República (1962), uma 

série de artigos e crônicas publicados em vários órgãos de imprensa (1915-1953) e 

documentos oficiais. O paradigma indiciário de Carlo Ginzburg orientou a pesquisa. A 

partir da perspectiva micro-história, buscou-se a reconstituição do privado, do pessoal e 

do vivido mediante a investigação documental. Os textos literários adotados como 

fontes nesse trabalho tiveram o objetivo de posicionar Graciliano Ramos entre as 

décadas de 1930 e 1940, analisando vestígios que revelam posicionamentos políticos e 

educacionais inscritos em sua obra memorialista e infantil, relacionando com o conjunto 

do corpus documental, para o exame de seu desempenho no campo da educação.  

No artigo Letramento e a aprendizagem do Português: a infância e adolescência 

de Graciliano Ramos na Obra “Infância”, publicada na Revista Matraga, revista 

eletrônica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Jonh Robert Schmitz estuda na 

obra Infância de Graciliano Ramos (1892-1953) os eventos trágicos que o autor 

registrou e vivenciou nas mãos de seu pai, do seu avô e de alguns de seus professores da 

escola. Destacando a dificuldade que Graciliano teve em aprender a ler o português, 

Schmitz observou que a narrativa atua como crítica do material didático utilizado nas 

escolas brasileiras nos primeiros anos do século XX. Schmitz ainda atentou que o livro 

Infância pode ser visto como uma acusação do emprego das violências linguística e 

física por parte de parentes e mestres de escola no trato das curiosidades intrínsecas ao 

universo infantil e do mundo onde nasceram. 

  Em 2003, Marcelo da Silva Amorim publicou, na Revista de Estudos Literários, 

revista eletrônica da Universidade Estadual de Londrina (UEL), o artigo – Graciliano 

Ramos e a experiência da oralidade em “Infância”. Esse artigo trata sobre o horizonte 

cultural de origem de Graciliano Ramos, em que a condição de baixo nível de 

letramento recebe influxos importantes da oralidade manifestada no cotidiano do 

homem nordestino do período de mudança entre os séculos XIX e XX. Amorim fez um 

levantamento dos elementos orais presentes no campo cultural original para, 

posteriormente, apresentar as primeiras experiências do menino com a escrita, 

demonstrando as contribuições que Graciliano herda de seu “background cultural”.  

 A dissertação Retratos em preto e branco: lembranças fragmentadas das 

leituras em “Infância”, de autoria de Maria de Jesus Vaz de Souza, publicada no banco 

de teses do Domínio Público em 2009, tem como propósito colaborar para uma 

compreensão maior do discurso literário em relação às práticas de leitura apresentadas 
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em Infância, de Graciliano Ramos. A hipótese de Souza considera os castigos, as 

punições e o silêncio impostos pelo padrão de educação tradicional, familiar e escolar 

como decisivos para o processo de leitura do escritor e sua infância. A pesquisadora 

situou o autor e a obra em seu contexto histórico. Ela analisou as práticas de leitura na 

família e na escola em Infância partindo das seguintes interrogações: “O ambiente 

familiar e o escolar são locais onde as crianças têm liberdade para expressar seus 

pensamentos? Ou elas são estimuladas a silenciar? A Escola e a Família têm contribuído 

para a formação dos leitores ou os leitores estão se formando apesar delas?” Por último, 

realizou um estudo de algumas imagens que fazem parte das memórias. Destacou que 

sua pesquisa é importante para a crítica literária brasileira devido à crescente produção a 

respeito do autor alagoano. Porém, muitos desses estudos enfatizam somente o aspecto 

regionalista das obras. 

 Na dissertação A representação de lugares de memória regional na obra 

Infância, de Graciliano Ramos, publicada em 2012 no banco de teses da CAPES, 

Letícia Baron Bortoluzzi avaliou de que maneira os lugares de memória regional são 

representados na obra Infância, ligados às concepções originárias dos estudos de região 

e de regionalidade. A autora ressaltou que o espaço construído ficcionalmente pelo 

protagonista é acompanhado pela violência nas diferentes relações de poder constituídas 

na casa e na escola. Mencionou que a reconstrução dos contextos é realizada através de 

quadros de memória, conduzidos individualmente, mas que possuem aspectos coletivos, 

além de conservarem relações com o imaginário e suscitar arquétipos compostos por 

caracteres regionais. No procedimento de rememoração, surgem os lugares de memória 

regional, representados na instituição escolar e familiar, e, igualmente, na figura do 

escritor Graciliano Ramos, manifestando alguns sentidos simbólicos e culturais 

presentes na literatura e na sociedade brasileira.  

 Por fim, na dissertação A escrita caleidoscópica de Graciliano Ramos, publicada 

na Biblioteca Digital da UFSJ em 2007, a pesquisadora Sirlei Alves Madeira e Silva 

analisou a escrita das crônicas e das cartas de Graciliano Ramos escritas nas primeiras 

décadas do século XX, relacionadas aos aspectos da política, da sociedade e da 

literatura. Silva alertou que, por meio desses escritos muito específicos, as crônicas de 

caráter público e as cartas de caráter íntimo, foi possível notar as posturas do autor, de 

forma semelhante e coerente, sobre a política, a literatura e a sociedade. Esses fatores 

foram objetos de análises em todos os capítulos. O suporte teórico para a análise das 

crônicas baseia-se, principalmente, em Afrânio Coutinho, Antonio Candido e Jorge de 
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Sá. Já a discussão do papel do intelectual e do escritor foi conjeturada com os teóricos e 

críticos Daniel Pécaut, Norberto Bobbio, Edward Said, Pierre Bourdieu e Silviano 

Santiago. Quanto ao gênero epistolar, aproximou-se das reflexões de Michel Foucault e 

Roland Barthes. A obra Infância é referida na dissertação, quando a pesquisadora 

aborda aspectos da educação de Graciliano Ramos no seu tempo de criança.  

Portanto, a partir do estado da arte realizado, encontramos 41 trabalhos 

acadêmicos acerca da obra Infância, de Graciliano Ramos, no período entre 2000 e 

2016. Destes, apenas 8 trabalhos já discriminados são relevantes e apresentam uma 

contribuição no que tange à proposta de pesquisa. O estado da arte também revelou que 

a proposta de investigação sobre a qual nos debruçamos – As representações de escola, 

presentes na obra Infância do escritor brasileiro Graciliano Ramos – ainda não foi 

realizada, o que torna a nossa proposta de pesquisa relevante devido à lacuna nos 

campos de conhecimentos que pesquisamos, bem como, especificamente, no campo da 

História da Educação. 

Realizado o estado da arte, tendo conhecimento da produção existente a respeito 

da obra Infância, para avançarmos, torna-se fundamental apresentar a trajetória de vida 

desse escritor. Primeiramente, devido à especificidade do documento, isto é, por se 

tratar de uma obra literária, é indispensável apresentar o autor. Em segundo lugar, por se 

tratar de uma obra memorialista, que apresenta elementos da vida pessoal do autor, do 

contexto histórico e político de seu tempo.  

 

A compreensão de que o documento é sempre uma criação, resultante 

do modo como uma determinada sociedade quis dar o testemunho de 

uma época, leva à necessidade de indicação, na medida do possível, 
do que condicionou essa produção. Quando escolho uma obra literária 

para servir como fonte histórica, para reconstruir determinado aspecto 

de uma determinada época, quanto mais souber sobre quem produziu 

e em que condições, atendendo a que interesses e em que contexto 
literário, mais possibilidades tenho de melhor ‘olhar’ e ‘tratar’ o 

documento (GALVÃO, 1996, p. 49).  

 

É nesse sentido que iremos tratar, no próximo capítulo, da história de vida de 

Graciliano Ramos. Partindo do princípio de que a escrita só é possível graças a 

determinadas condições sociais e de produção, compete-nos clarear, assim, elementos 

relevantes da trajetória pessoal e do fazer literário do autor estudado. 

 



54 

 

CAPÍTULO II  

 

 

 VIDA E OBRA DE GRACILIANO RAMOS 

 

 
     

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É que ele era de fato uma figura humanística e demasiado inteligente para se deixar enquadrar 

ou tornar-se um realejo de slogans. 
(Religioso do Colégio São Bento, 1977, p. 143) 

7
. 

 

 

 

                                                
7 Trecho da fala de um Religioso do Colégio São Bento em uma conversa com Raul Lima, sobre 

Graciliano, que em data foi Inspetor Federal de Ensino no referido Colégio. A esse respeito, ler:  

LIMA, RAUL. Sobre Graciliano. In: BRAYNER, Sônia. (Org.). Graciliano Ramos, seleção de textos. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977, cap. 1, p. 134-144. 

 

Imagem 3. Graciliano Ramos, por C. Portinari (1937). Desenho a carvão e 

crayon. (MORAES, 2012, p.319). 

 

A 
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2.1 As primeiras lembranças 

 

 

Iniciamos a apresentação de Graciliano Ramos a partir de um trecho de sua carta 

enviada em novembro de 1937 para Raúl Navarro, tradutor argentino de suas obras. Na 

referida carta, anexada a um conto em vias de publicação em Buenos Aires, Graciliano 

Ramos, fazia sua descrição pessoal, julgando-se trivial e desinteressante para uma 

biografia. Segue a apresentação de Graciliano por ele mesmo: 

 

Os dados biográficos é que não posso arranjar, porque não tenho 

biografia. Nunca fui literato, até pouco tempo vivia na roça e 

negociava. Por infelicidade, virei prefeito no interior de Alagoas e 
escrevi uns relatórios que me desgraçaram. Veja o senhor como coisas 

aparentemente inofensivas inutilizam um cidadão. Depois que redigi 

esses infames relatórios, os jornais e o governo resolveram não me 
deixar em paz. Houve uma série de desastres: mudanças, intrigas, 

cargos públicos, hospital, coisas piores e três romances fabricados em 

situações horríveis – Caetés, publicado em 1933, S. Bernardo, em 
1934, e Angústia, em 1936. Evidentemente, isso não dá uma biografia. 

Que hei de fazer? Eu devia enfeitar-me com algumas mentiras, mas 

talvez seja melhor deixá-las para romances (RAMOS apud MAIA, 

2008, p. 123). 

 

Graciliano Ramos nasceu em 27 de outubro de 1892, em Quebrangulo, Alagoas, 

de onde se mudou aos dois anos de idade. Foi o primogênito dos 16 filhos. Conforme 

Moraes (2012), o pai de Graciliano, Sebastião Ramos de Oliveira, tinha 37 anos de 

idade e era um pequeno negociante quando se casou com a filha de um fazendeiro 

modesto, Maria Amélia Ferro e Ramos, que tinha, à época, 14 anos. Ajuizado pelos 

sogros, comprou a Fazenda Pintadinho em Buíque, Pernambuco, e, em 1895, se retirou 

com os filhos, a mulher e as poucas coisas que tinha. 

Desse tempo em Buíque, na obra Infância, Graciliano manifesta a primeira 

lembrança do mundo ao seu entorno: “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 sonho” (RAMOS, 2009, p. 9). O autor aborda que, pelas contas da mãe, teria nessa 

época cerca de dois ou três anos, o que justificaria a sua memória meio confusa, 

enevoada. Mas, uma segunda lembrança, apesar de sua pouca idade, o marcara muito:  

 

Mas daquela hora antiga, daqueles minutos, lembro-me perfeitamente. 

Achava-me numa vasta sala, de paredes sujas. Com certeza não era 

vasta, como presumi: visitei outras semelhantes, bem mesquinhas. 
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Contudo pareceu-me enorme. Defronte alargava-se um pátio, enorme 

também, e no fim do pátio cresciam árvores enormes, carregadas de 

pitombas. [...] A sala estava cheia de gente. Um velho de barbas 
longas dominava uma negra mesa, e diversos meninos, em bancos sem 

encostos, seguravam folhas de papel e esgoelavam-se: — Um b com 

um a — b, a: ba; um b com um e — b, e: be. Assim por diante, até u. 
Em escolas primárias da roça ouvi cantarem a soletração de várias 

maneiras. Nenhuma como aquela, e a toada única, as letras e as 

pitombas convencem-me de que a sala, as árvores, transformadas em 

laranjeiras, os bancos, a mesa, o professor e os alunos existiram. Tudo 
é bem nítido, muito mais nítido que o vaso. Em pé, junto ao barbado, 

uma grande moça, que para o futuro adquiriu os traços de minha irmã 

natural, tinha nas mãos um folheto e gemia: — A, B, C, D, E 
(RAMOS, 2009, p. 10). 

 

Instigante observar que a primeira impressão clara e intensa do universo ao 

entorno de Graciliano Ramos reporta-nos a escola e a alfabetização. A soletração do 

alfabeto marca a primeira memória nítida de Graciliano no percurso de mudança de 

Quebrangulo-AL para Buíque-PE. A sua família ficou alojada em uma escola, que 

serviu de pouso da viagem. O autor recorda: “[...] tínhamos deixado a cidadezinha onde 

vivíamos, em Alagoas, e entrávamos no sertão de Pernambuco, eu, meu pai, minha mãe, 

duas irmãs” (RAMOS, 2009, p. 11). A escola fica, assim, inscrita em suas tenras 

memórias.  

Outra recordação, viva desse período, era a compreensão que tinha dos seus pais. 

A mãe era impaciente e sempre estava irritada. O pai era forte e poderoso, e se 

destacava entre as pessoas que viviam na fazenda. Isso, porém, foi uma realidade até 

uma seca se abater na fazenda e fazê-lo um comum, roto e desanimado. A compreensão 

dos pais através de relevos intimidantes se dava devido à maneira como eles se 

relacionavam e à forma como era tratado quando menino: 

 

Nesse tempo meu pai e minha mãe estavam caracterizados: um 

homem sério, de testa larga, uma das mais belas testas que já vi, 
dentes fortes, queixo rijo, fala tremenda; uma senhora enfezada, 

agressiva, ranzinza, sempre a mexer-se, bossas na cabeça mal 

protegida por um cabelinho ralo, boca má, olhos maus que em 
momentos de cólera se inflamavam com um brilho de loucura. Esses 

dois entes difíceis ajustavam-se. Na harmonia conjugal a voz dele 

perdia a violência, tomava inflexões estranhas, balbuciava carícias 

decentes. Ela se amaciava, arredondava as arestas, afrouxava os dedos 
que nos batiam no cocuruto, dobrados, e tinham dureza de martelos. 

Qualquer futilidade, porém, ranger de dobradiça ou choro de criança, 

lhe restituía o azedume e a inquietação (RAMOS, 2009, p. 16-17). 
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Na nova cidade, Buíque-PE, a família se instalou, mas a seca matou o gado. A 

lida era difícil na fazenda e Sebastião abriu uma loja na vila por volta de 1895 ou 1896: 

 

Sentado junto às armas de fogo e aos instrumentos agrícolas, em 

desânimo profundo, as mãos inertes, pálido, o homem agreste 
murmurava uma confissão lamentosa à companheira. As nascentes 

secavam, o gado se finava no carrapato e na morrinha. Estranhei a 

morrinha e estranhei o carrapato, forças evidentemente maiores que as 
de meu pai. Não entendi o sussurro lastimoso, mas adivinhei que ia 

surgir transformação. A vila, uma loja e dinheiro entraram-me nos 

ouvidos (RAMOS, 2009, p. 31). 

 

Para além da família, Graciliano Ramos conservou muitas memórias das pessoas 

com as quais conviveu em Buíque. Na fazenda, Amaro Vaqueiro e José Baía. Já na vila, 

conheceu André Laerte, cabo José da Luz, Rosenda lavadeira, padre José Inácio, Felipe 

Benício, Teotônio Sabiá e família, seu Batista, dona Marocas, a professora e mulher de 

seu Antônio Justino. Essas pessoas, posteriormente, foram inspiração para muitos de 

seus personagens. Em um conto, Alguns tipos sem importância, escrito em agosto de 

1939, Graciliano ressalta que “todos os meus tipos foram constituídos por observações 

apanhadas aqui e ali, durante muitos anos” (RAMOS, 2005, p. 282). 

 

2.2 A saga da alfabetização 

 

Em 1898, aos seis anos de idade, Graciliano Ramos dava início à saga de sua 

alfabetização. A carta de ABC foi instruída em casa à base de muitos castigos, lágrimas, 

soluços, vista escura, mãos inchadas e arroxeadas. Na interação doméstica com as letras, 

duas figuras familiares tiveram grande representatividade: o pai e a meia-irmã, 

Mocinha. O primeiro o marcou pelas pancadas; a segunda, por salvá-lo delas. 

 O patriarca convenceu Graciliano a decifrar os borrões no papel com a 

promessa de que quem tomasse conhecimento daquelas maravilhas “dispunha de armas 

terríveis” (RAMOS, 2009, p. 109), tornando-se sujeito sábio e distinto. Ainda que o 

menino estivesse indiferente e descrente dos exageros e elogios do pai a respeito dos 

insignificantes sinais pretos nos papéis, deixou-se persuadir, a fim de livrar-se de 

algumas pequenas tarefas. Mas algo o inquietava: era a primeira vez que o indagavam a 

respeito de alguma coisa, sendo ele sempre sujeitado, sem direito a nenhum 

questionamento. Isso lhe causava certo temor: “que estaria para acontecer?” (RAMOS, 

2009, p. 110).   
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E logo se iniciou a aprendizagem orientada pelo pai, com a recomendação de 

cinco letras, escutadas certa vez na escola rural onde a família ficou abrigada durante a 

mudança para Buíque. E com o passar dos dias, foram brotando outras e mais outras. E, 

logo, se iniciaram também a severidade do pai e as pancadas: 

 

Meu pai não tinha vocação para o ensino, mas quis meter-me o 

alfabeto na cabeça. Resisti, ele teimou — e o resultado foi um 

desastre. Cedo revelou impaciência e assustou-me. Atirava rápido 

meia dúzia de letras, ia jogar solo. À tarde pegava um côvado, levava-
me para a sala de visitas — e a lição era tempestuosa. Se não visse o 

côvado, eu ainda poderia dizer qualquer coisa. Vendo-o, calava-me. 

Um pedaço de madeira, negro, pesado, da largura de quatro dedos 
(RAMOS, 2009, p. 111). 

 

Graciliano ainda recorda que sozinho não se atrapalhava, mas a presença de seu 

pai o silenciava e a lição era realizada uma vez por dia. O brado do seu pai ao chamá-lo 

para a atividade já o assustava. Dizia ele: “Levantava-me, com um baque por dentro, 

dirigia-me à sala, gelado. E emburrava: a língua fugia dos dentes, enrolava ruídos 

confusos. Livrava-me do aperto crismando as consoantes difíceis: o T era um boi, o D 

uma peruinha” (RAMOS, 2009, p. 112). O pai até achava engraçada a novidade, mas 

rapidamente voltava à cobrança com seriedade. E o pedaço de madeira escuro, côvado, 

castigava-o. As “pobres mãos inchavam, as palmas vermelhas, arroxeadas, os dedos 

grossos mal se movendo. Latejavam, como se funcionassem relógios dentro delas” 

(RAMOS, 2009, p. 113).  

Findo os momentos de ensino e tortura, ia repousar-se, sozinho, no banco da sala 

de jantar onde estendia os braços sobre a mesa, a fim de desprezar os incômodos nas 

mãos. Graciliano adverte que nesses momentos, com os olhos inebriados de lágrimas, 

percebia os movimentos ao seu redor, no exterior da casa e julgava-se “meio louco”, 

distraindo-se com “figurinhas de sonhos que lhe abrandavam a solidão” (RAMOS, 

2009, p. 113).  

Tratado sempre quase sem nenhum desvelo, sem ternura, habituado a 

iniquidades em seu entorno, o sofrimento era um sentimento ordinário em sua vida. 

Porém, de todas as tristezas e sofrimentos passados em sua infância, a aprendizagem da 

carta do alfabeto de certo foi a mais dolorosa e traumatizante para o autor:  

 

Muitas infelicidades me haviam perseguido. Mas vinham de chofre, 

dissipavam-se. Às vezes se multiplicavam. Depois, longos períodos de 

repouso. Em momentos de otimismo supus que estivessem 
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definitivamente acabadas. Agora não alcançava esse engano. As três 

manchas verticais, úmidas de lágrimas, estiravam-se junto à mão 

doída, as letras renitentes iriam afligir-me dia e noite, sempre. As 
réstias que passeavam no tijolo e subiam a parede marcavam a 

aproximação do suplício. Dentro de algumas horas, de alguns minutos, 

a cena terrível se reproduziria: berros, cólera imensa a envolver-me, 
aniquilar-me, destruir os últimos vestígios de consciência, e o pedaço 

de madeira a martelar a carne machucada (RAMOS, 2009, p. 113-

114). 

 

Por sorte, sua mãe e Mocinha afastaram Graciliano da loja e da pedagogia 

paterna ainda que, quase analfabeta como ele, a meia-irmã era zelosa ao tentar ensiná-

lo. Ambos gemiam a cantiga “fastidiosa” da carta do ABC, e aos poucos ele ia se 

familiarizando com as vogais e as demais letras do alfabeto. Guiado pela irmã, “as duas 

letras amansaram” (RAMOS, 2009, p. 114), as consoantes T e D já não o aborreciam 

mais. Aos poucos, eram formadas as sílabas, as palavras, as frases. Numa passagem no 

livro Infância, o autor conta um pouco sobre esses momentos com a meia-irmã 

Mocinha:  

 

Eu não lia direito, mas, arfando penosamente, conseguia mastigar os 

conceitos sisudos: ‘A preguiça é a chave da pobreza — Quem não 
ouve conselhos raras vezes acerta — Fala pouco e bem: ter-te-ão por 

alguém’. Esse Terteão para mim era um homem, e não pude saber que 

fazia ele na página final da carta. [...] — Mocinha, quem é o Terteão? 
Mocinha estranhou a pergunta. Não havia pensado que Terteão fosse 

homem. Talvez fosse. ‘Fala pouco e bem: ter-te-ão por alguém’. — 

Mocinha, que quer dizer isso? Mocinha confessou honestamente que 

não conhecia Terteão. E eu fiquei triste, remoendo a promessa de meu 
pai, aguardando novas decepções (RAMOS, 2009, p. 114). 

 

Depois desses dias de aprendizagem com Mocinha, enfim, o menino pôde 

distrair-se um pouco na rua, no quintal e brincar com crianças vizinhas. Entretanto, 

mesmo nesses momentos de folga, a recordação da aprendizagem do folheto de letras 

assombrava-o, “assaltava-me às vezes um desassossego, aterrorizava-me a lembrança 

do exercício penoso. Vozes impacientes subiam, transformavam-se em gritos, furavam-

me os ouvidos; as minhas mãos suadas se encolhiam...” (RAMOS, 2009, p. 115) Não 

havia recebido “novo folheto, daqueles que se vendiam a cem réis e tinham na capa três 

faixas de letras quase imperceptíveis”. (ibidem) E isso o inquietava.  

Voltava para as brincadeiras, animava-se a esquecer tais lembranças, mas o ter-

te-ão não permitia. “Fala pouco e bem: ter-te-ão por alguém. Não me explicaram isso – 

e veio-me grande enjoo às adivinhações aos aforismos”. Além disso, havia também a 
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promessa do pai: quem dominasse tais letras tornava-se pessoa distinta e poderosa. Mas 

ele nenhum proveito ainda havia tido com os conselhos da carta de ter-te-ão. Talvez 

porque ainda havia muito que aprender. E certamente, ele conjeturava, a sua família não 

se contentaria “com resultado tão medíocre: as lições continuariam na sala de visitas, na 

prensa do copiar, fiscalizadas por Mocinha, reproduzir-se-iam as durezas da iniciação”. 

(RAMOS, 2009, p. 116). 

Certo movimento em sua casa. Conversas estranhas amedrontavam e estragavam 

ainda mais as suas brincadeiras. Certamente, infelicidades apareceriam. Não se atreveu 

a questionar do que se tratava e imaginava várias possibilidades: poderiam ser novas 

lições, novos folhetos ou mesmo livros. Esqueceu-se disso tudo, mas a angústia da 

dúvida voltava a assombrá-lo, acalmava, adormecia. E, então, eis que findaram as 

dúvidas, “anunciaram o desígnio perverso” (RAMOS, 2009, p. 118) e as lesões e dores 

causadas durante a aprendizagem do alfabeto latejavam novamente em suas mãos; “iam 

meter-me na escola” (RAMOS, 2009, p. 118). 

Em situações de repreensão, os pais de Graciliano já haviam comentando que ele 

iria para a escola. Todavia, ele não acreditava que tal ameaça se realizaria. Porque era 

um menino que se comportava bem, quase não se manifestava, não fazia perguntas, suas 

brincadeiras não faziam barulho, e segundo informações de seus familiares, crianças 

rebeldes que eram enviadas para a escola. Acostumado com as admoestações durante as 

lições com o pai, imaginou na escola “uma tábua para desconjuntar-me os dedos, um 

homem furioso a bradar-me noções esquivas” (idem, p. 119). Foi matriculado na escola 

particular de D. Maria, uma senhora doce e paciente, que desconstruiu o sentimento 

perturbador que o menino tinha da escola e do professor. Na escola, o primeiro livro 

apresentado pela mestra foi esmiuçado em pouco tempo.  

 

2.4 O despertar para a literatura 

 

A disciplina familiar era rígida, e Graciliano não brincava na rua, nem se 

envolvia com outras crianças. A solidão fez com que o menino Graciliano se 

aproximasse dos romances. Tomou gosto por eles. Os sujeitos responsáveis por essa sua 

entrada no universo da leitura, que foi se tornando um vício, foram o tabelião Jerônimo 

Barreto e o agente dos Correios Mário Venâncio, que também era literato e professor de 

Graciliano. Encantou-se pelos livros e histórias e embrenhou-se pela literatura: 
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Apareceu uma dificuldade, insolúvel durante meses. Como adquirir 

livros? [...] Mais próximo, havia o tabelião Jerônimo Barreto. 

Diariamente, percorrendo a Ladeira da Matriz, demorava-me em 
frente do cartório dele, enfiava os olhos famintos pela janela, via 

numa estante, em fileiras densas, bonitas encadernações de cores 

vivas. [...] Afirmei, repeti mentalmente que não me avizinharia de 
Jerônimo Barreto. Dirigi-me a casa, subi a calçada, retardei o passo, 

como de costume, diante das procurações e públicas-formas. E bati à 

porta. Um minuto depois estava na sala, explicando meu infortúnio, 

solicitando o empréstimo de uma daquelas maravilhas. [...]. Expressei-
me claro, exibi os gadanhos limpos, assegurei que não dobraria as 

folhas, não as estragaria com saliva. Jerônimo abriu a estante, 

entregou-me sorrindo O Guarani, convidou-me a voltar, franqueou-
me as coleções todas (RAMOS, 2009, p. 229-231). 

 

Em 1904, com 11 anos, foi diretor de um jornalzinho infantil, O Dilúculo, jornal 

do Internato Alagoano, de Viçosa-AL, onde estudava. Publicou o seu primeiro conto, 

Pequeno Mendigo. A redação funcionava em uma agência dos Correios local, onde 

Mário Venâncio, seu professor, trabalhava. Graciliano conta na obra Infância que o 

referido jornal era “folha impressa em Maceió, com duzentos exemplares de tiragem 

quinzenal” (RAMOS, 2009, p. 246). Mário Venâncio era admirador das letras e teve a 

ideia de abrir o jornal O Dilúculo. Ele via em Graciliano Ramos um potencial escritor 

romancista. Até o comparava com os escritores Coelho Neto e Aluísio de Azevedo. E 

isso lisonjeava e intimidava o menino.  

O Dilúculo funcionou até abril de 1905. Na redação do jornal, Graciliano se 

sentia à vontade. Era o único lugar onde realmente se encontrava. Os demais, como ele 

próprio dizia, as pessoas por obrigação, o toleravam. Essa amizade com Mário 

Venâncio também colaborou para que Graciliano Ramos (2009, p. 249) adquirisse 

livros via postal: 

 

O funcionário postal facilitou-me a correspondência com livrarias: 

obtive catálogos da Garnier e da Francisco Alves, escrevi cartas, 
recebi faturas e pacotes. Não possuindo recursos, habituei-me a furtar 

moedas na loja, guardá-las num frasco bojudo oculto sob fronhas e 

toalhas no compartimento superior da cômoda. Entre níqueis e pratas 
surgiram cédulas – e enchi as prateleiras da estante larga, presente de 

aniversário. Esses delitos não me causavam remorso. Cheguei a 

convencer-me de que meu pai, encolhido e avaro por natureza, os 

aprovava tacitamente. Desculpava-me censurando-lhe a sovinice, 
tentando agarrar esperanças absurdas. 

  

Em 1905, já tendo concluído o curso primário, Graciliano mudou-se para 

Maceió e passou a frequentar um colégio interno, o Colégio Quinze de Março, do 
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professor Agnelo Marques Barbosa. Ficou seis anos no Colégio, onde se declarava um 

aluno medíocre (RAMOS, 2009). Mas Graciliano era estudioso. Nesse período, estudou 

avidamente o Português, o Latim, o Italiano, o Francês e o Inglês.  

Nesse tempo, já era leitor assíduo e desenvolveu grande apreço pelos 

dicionários. Das leituras desse período, Facioli (1987, p. 31) menciona que Graciliano 

revelou, em 1910, ao Jornal de Alagoas, sua primazia por José de Alencar e “versos 

verdadeiramente artísticos de Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Guimarães Passos, Luís 

Murat, Luís Guimarães etc.”. Também, em outra declaração, em 1939, segundo Facioli 

(1987, p. 29), Graciliano citou o deleite pela leitura dos folhetins e a sua formação 

literária com Victor Hugo, Zola, Perez Escrich, Cervantes, Daniel Defoe, Swift, Balzac, 

Dostoievski e, principalmente, com Aluísio Azevedo, Adolfo Caminha e Eça de 

Queirós. No entanto, essas leituras densas para o menino, às vezes, o levava à nostalgia: 

 

Feria-me às vezes, porém, uma saudade viva das personagens de 

folhetins: abandonava a agência, chegava-me à biblioteca de Jerônimo 

Barreto, regressava às leituras fáceis, revia condes e condessas, 
salteadores e mosqueteiros brigões, viajava com eles em diligência 

pelos caminhos da França. Esquecia Zola e Victor Hugo, desanuviava-

me. Havia sido ingrato com os meus pobres heróis de capa e espada. 

Não me atrevia a exibi-los agora. Disfarçava-os cuidadoso e, 
fortalecido por eles, submetia-me de novo ao pesadume, ia buscar o 

artifício e a substância, em geral muito artifício e pouca substância 

(RAMOS, 2009, p. 249). 
 

Nas férias de 1906, apoiado por Mário Venâncio, lançou mão de um periódico, o 

quinzenal Echo Viçosense, que só teve dois números (MORAES, 2012). 

Lamentavelmente, seu amigo e mentor Mário Venâncio, nesse período, foi encontrado 

morto. O periódico encerrou suas atividades e sua carreia de escritor adormeceu.  

Retornou para Viçosa e começou a escrever sonetos.  

No ano de 1909, com 17 anos, Graciliano começou a escrever para o Jornal de 

Alagoas. Em 10 de fevereiro, publicou o soneto Céptico, com o codinome Almeida 

Cunha. Diversos textos, sob variados pseudônimos, entre eles Soares de Almeida Cunha 

e Lambda, foram usados para publicar trabalhos em prosa até o ano de 1913 

(MORAES, 2012). Ainda, colaborou, nesse período, regularmente em O Malho, com os 

pseudônimos de Soeiro Lobato e Soares de Almeida Cunha. O soneto:  
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Céptico 

Quanto mais para o céu ergo o olhar compungido, 

De tristeza repleto e de esperança vazio, 
Mais encontro impiedoso, agitado e sombrio 

Sempre o céu que me abate e me torna descrido. 

 
É em vão que a crença busco, embalde fantasio 

Meu passado sem névoa, meu passado perdido... 

Só sinto o coração pulsando colorido 

Ao peso glacial de um cepticismo frio. 
 

Tenho a cabeça em brasa e o pensamento enfermo. 

A alma se me compunge e tudo é triste e ermo 
Nos arcanos sem fim de um peito esquelético. 

 

Pesada treva envolve o meu olhar ardente, 
E mais fico agitado e mais fico descrente 

Quanto mais para o céu ergo os olhos de céptico. 

(ALAGOAS apud FACIOLI, 2009, p. 30). 

 

Ao completar 18 anos, em 27 de outubro de 1910, Graciliano Ramos mudou-se 

com a sua família para Palmeira dos Índios-AL. Nessa nova cidade, trabalhava na Loja 

Sincera, do pai. No balcão, era responsável pela escrita comercial da casa e pelos 

negócios da loja. Para a literatura, dispunha as horas de lazer. No entanto, seu interesse 

era eminente, pois até mesmo sobre o balcão da Loja Sincera fazia suas leituras e 

escrevia em papel de embrulho. 

 

2.5 Algumas mudanças 

 

Em 1911, contribuiu no Correio de Maceió, com o pseudônimo Soeiro Lobato. 

No ano de 1914, cansado da Loja Sincera, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde 

conseguiu emprego de revisor suplente nos Jornais Correio da Manhã, O Século e A 

Tarde. Em um trecho da carta enviada para a irmã Leonor, Graciliano dá notícias da sua 

ocupação na Capital: “sou foca no Correio da Manhã e não sei quando poderei chegar a 

alguma coisa. Entretanto, não desanimo” (RAMOS, 1986, p. 37). Concomitantemente, 

colaborava com o jornal fluminense Paraíba do Sul e o Jornal de Alagoas, assinando 

“R.O.” (Ramos de Oliveira). A coletânea desses textos compõe sua obra póstuma 

Linhas Tortas. 

Em 1915, retornou às pressas para Palmeira dos Índios-AL. Sua família tinha 

sido acometida pela epidemia de peste bubônica, e suas irmãs Otacília, Leonor, seu 

irmão Clodoaldo e o sobrinho Heleno tornaram-se vítimas da doença que os levou à 
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morte. Permaneceu em Palmeiras dos Índios e fez-se negociante. Aos 23 anos de idade, 

casou-se com Maria Augusta de Barros, que tinha 21 anos. Nesse período, envolvido 

nos negócios, parou de colaborar com os periódicos. 

 No ano de 1916, em Palmeira dos Índios-AL, nasceu o primogênito de 

Graciliano Ramos e Maria Augusta, batizado com o nome de Márcio Ramos. Com 

esposa e filho, em 30 de abril de 1917, mais uma vez, encarregou-se da Loja de tecidos 

Sincera. Em pouco tempo, também em Palmeira dos Índios, nasceu seu segundo filho, 

Júnio Ramos, em 13 de setembro de 1917. E logo vieram outros, em 29 de setembro de 

1919, o terceiro filho, Múcio Ramos, e, em 23 de novembro de 1920, nasceu uma 

menina, Maria Augusta Ramos, batizada com o mesmo nome da mãe, que morreu com 

complicações no parto, aos 26 anos de idade.  

 Os quatro filhos do casal Ramos, agora órfãos de mãe, foram levados para a 

residência e cuidados dos avós paternos (MORAES, 2012). Nesse período, Graciliano 

Ramos se abateu e sofreu uma profunda depressão. Aos poucos, restabelecendo-se, 

passou a dar aulas, “lecionava francês no Colégio Sagrado Coração e [...] ensinava 

‘português e gramática’” (FACIOLI, 1987, p. 37).  

Em 1921, o vigário da paróquia, padre Francisco Xavier de Macedo, o convidou 

para contribuir com o semanário jornal palmeirense O Índio, em que utilizou os 

pseudônimos J. Calisto, Anastácio Anacleto, J.C. e Lambda. Havia cinco anos que 

Graciliano não publicava. Apesar de ateu assumido, Graciliano tinha uma boa amizade 

com o padre, como aborda Facioli (1987). 

 Após esse retorno para o jornal, Graciliano, mais uma vez, se despertou para a 

Literatura e, entre os anos de 1924 e 1925, escreveu três contos, os quais, por sua vez, 

seriam o início de seus três primeiros romances, Caetés, São Bernardo e Angústia 

(MORAES, 2012). No conto Alguns tipos sem importância, de sua obra Linhas Tortas, 

ele aborda a criação desses seus primeiros trabalhos: 

 

Há alguns anos, porém, achei-me numa situação difícil – ausência de 
numerário, compromissos de peso, umas noite longas cheias de 

projetos lúgubres. Esforcei-me por distrair-me redigindo contos 

ordinários e em dois deles se esboçaram uns criminosos que 

extinguiram as minhas apoquentações. O terceiro conto estirou-se 
demais e desandou em romance, pouco mais ou menos romance [...] 

(RAMOS, 2005, p. 279). 
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A respeito do terceiro conto, Graciliano debruçou-se sobre ele e o transformou 

em seu primeiro livro, Caetés. Foi publicado em 1933 pela Editora de Augusto 

Frederico Schmidt. Mas essa história segue mais adiante. 

 Ainda em 1925, criou-se em Palmeira dos Índios o Clube dos 18, do qual 

Graciliano fazia parte. Tratava-se de um grupo de amigos, que, aos domingos, reuniam-

se para beber e conversar. Mas o curioso é que esse grupo de amigos também se 

organizava para situações intimidantes. Aproximadamente em 1926, o bando de 

Lampião ameaçava atacar e saquear a cidade de Palmeira dos Índios, que vivia 

apavorada e contava com poucos soldados praça para a segurança.  

O Clube dos 18 se organizou com o major da polícia e funcionários das fazendas 

e se prepararam para o combate com o bando de Lampião. Todavia, este, informado do 

grupo de resistência que se criara em Palmeiras, recuou e mudou sua rota para Mossoró, 

no Rio Grande do Norte (FACIOLI, 1987). Na crônica Comandante de Burros, 

publicada pelo Jornal de Alagoas em 1933, Graciliano recordou o episódio (MORAES, 

2012). 

 Em 3 de novembro de 1926, Graciliano foi designado, por ato governamental, 

presidente da Junta Escolar de Palmeira dos Índios e conheceu os problemas do ensino 

do município. Em um trecho de um documento endereçado às autoridades estaduais, 

demonstrou o espanto com a situação caótica das instituições escolares: “As escolas 

estão pessimamente instaladas. Cada aluno leva a sua cadeira, cada professora, a sua 

banca” (MORAES, 2012, p. 58). Seu desempenho profícuo como presidente da Junta 

Escolar despertou olhares curiosos devido à sua dedicação, integridade e empenho no 

trabalho. Isso fez com que ele fosse convidado para se candidatar a prefeito da cidade. 

 

2.6 Prefeito escritor ou escritor prefeito? 

 

Graciliano foi convidado pelos influentes do Partido Democrata da localidade 

para se candidatar a prefeito de Palmeira dos Índios: 

 

O homem íntegro, intelectual, cumpria as exigências do Partido para 

confronto com a nova realidade, a crise preparava o desfecho cruento 

da Revolução de 30, mas Palmeira dos Índios precisava de escolas, 

estrada de rodagem. [...]. Era oportuno trazer um homem irretocável e 
da confiança do Partido, mesmo não atuando em seu quadro 

(CAVALCANTI, 1994, p. 134). 

 



66 

 

Quando assuntado a se candidatar para prefeito, pelos irmãos Cavalcanti, Otávio 

e Francisco, este deputado estadual, de fortes lutas e combatente das irregularidades na 

política e administração do estado de Alagoas, aquele um grande amigo de Graciliano, 

logo, descartou a possibilidade:  

 

Otávio Cavalcanti, grande amigo e admirador, lembrou-se na presença 

de Álvaro Paes, em visita a Palmeira, de indicar Graciliano Ramos 

para concorrer ao cargo de prefeito, ideia aceita com agrado por 

Álvaro. Sabendo da presença do líder, veio abraçá-lo em casa de 
Otávio, largando o balcão da loja, o professor e comerciante, jornalista 

da imprensa interiorana e da capital, Graciliano Ramos. ‘Chegou o 

futuro prefeito de Palmeira dos Índios’, alegre, desembuchou Otávio. 
Graciliano, abraçando Álvaro Paes, fechou a cara. ‘Só se Palmeira dos 

Índios estivesse com urucubaca’ (CAVALCANTI, 1994, p. 133). 

  

Foram muitas as tentativas sem sucesso para convencê-lo da proposta. Os irmãos 

Cavalcanti recorreram ao pai de Graciliano, Sebastião Ramos, inutilmente, pois este 

conhecia a postura irredutível do filho. Mas quando o indicado a candidato a prefeito 

tomou conhecimento dos rumores pela cidade, dos mexericos que diziam que ele estava 

com medo, nem pestanejou a mudar de ideia e aceitou tal proposta (FACIOLI, 1987). 

Aceitou a candidatura em 07 de outubro de 1927, em carta ao deputado 

Francisco Cavalcanti: “Apareça o filho da puta que disse que eu não sei montar em 

burro bravo”. E foi eleito prefeito na República Velha pelo Partido Democrata, com 433 

votos. Teve comemoração entusiasmada na casa de Otávio Cavalcanti. Este glorificou 

que “nunca houve eleição mais limpa, sem polícia pressionando, livre o povo para votar. 

Pois sim, igual a essa nunca” (CAVALCANTI, 1994, p. 134).  

Em 07 de janeiro de 1928, aos 36 anos, tomou posse e assumiu a Prefeitura. 

Curioso é que não fez qualquer esforço para garantir a eleição, “Graciliano não 

participou da campanha eleitoral, não fez promessas nem se envolveu em composições 

políticas para escolha de conselheiros municipais (vereadores)” (MORAES, 2012, p. 

61). Era estimado por todos, por seu caráter e honestidade. Logo, o pleito estava 

garantido a seu favor.  

Mas não se envaidecia de tal situação. Pelo contrário, depreciava o cargo e já tão 

cedo, em menos de um mês como prefeito, já anunciava uma possível renúncia. Em 04 

de fevereiro de 1928, alegou que, “para os cargos de administração escolhem de 

preferência os imbecis e os gatunos. Eu, que não sou gatuno, que tenho na cabeça uns 
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parafusos de menos, mas não sou imbecil, não dou para o ofício e qualquer dia 

renuncio” (RAMOS, 1986, p. 101). 

Em sua última entrevista, concedida a Homero Senna para a Revista do Globo, 

edição nº 473, em 18 de dezembro de 1948, e posteriormente publicada no livro 

República das Letras, de Homero Senna, Graciliano comentou o seguinte, da sua 

chegada a prefeito de Palmeira dos Índios: “Assassinaram o meu antecessor. 

Escolheram-me por acaso. Fui eleito, naquele velho sistema das atas falsas, os defuntos 

votando (o sistema no Brasil anterior a 1930), e fiquei vinte e sete meses na prefeitura” 

(RAMOS apud SENNA, 1977, p. 51).  

Ainda na entrevista, Senna (1977, p. 51) o aborda dizendo que, como prefeito, 

era sabido que soltava os presos para construir estradas, e Graciliano responde o 

seguinte: “Não era bem isso. Prendia os vagabundos, obrigava-os a trabalhar. E 

consegui fazer, no município de Palmeira dos Índios, um pedaço de estrada e uma 

terraplenagem difícil”. E essa não foi a única medida que o autor realizou em sua 

administração como prefeito de Palmeira dos Índios. 

A primeira medida a ser tomada, sem demora, como acentuava o prefeito, era 

colocar ordem na administração da Prefeitura, haja vista que: 

 

Havia em Palmeira dos Índios inúmeros prefeitos: os cobradores de 
impostos, o Comandante do Destacamento, os soldados, outros que 

desejassem administrar. Cada pedaço do Município tinha a sua 

administração particular, com Prefeitos coronéis e Prefeitos inspetores 
de quarteirões. Os fiscais, esses, resolviam questões de polícia e 

advogavam. Para que semelhante anomalia desaparecesse, lutei com 

tenacidade e encontrei obstáculos dentro da Prefeitura e fora dela – 

dentro, uma resistência mole, suave, de algodão em rama; fora, uma 
campanha sorna, oblíqua, carregada de bílis. Pensavam uns que tudo 

ia bem nas mãos do Nosso Senhor, que administrava melhor do que 

todos nós; outros me davam três meses para levar um tiro (RAMOS 
apud LIMA, 1994, p. 37). 

 

Nesse mesmo ano, Graciliano concluiu os originais da obra Caetés. Já passados 

oito anos do óbito de sua esposa, Graciliano conheceu Heloísa no Natal de 1927 e se 

apaixonou profundamente. Em um trecho de uma carta enviada em 18 de janeiro de 

1928 para Heloísa, ele se declara à noiva: “Amo-te com ternura, com saudade, com 

indignação e com ódio. Confesso-te honestamente o que sou. Se te não agradam 

sentimentos tão excessivos, mata-me. Mas não me mates logo: mata-me devagar, 

deitando veneno no que me escreves” (RAMOS, 1986, p. 91). Logo, em 16 de fevereiro 
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de 1928, casou-se em Palmeiras dos Índios-AL, após dois meses de namoro e noivado, 

com Heloísa Leite de Medeiros, que tinha 18 anos de idade. 

 E em 04 de janeiro de 1929, nasceu o quinto filho de Graciliano, e o primeiro do 

casal, Ricardo de Medeiros Ramos. Nesse tempo, Graciliano Ramos, como prefeito de 

Palmeira dos Índios, organizou as contas da Prefeitura, instruiu os fiscais a cobrarem os 

tributos rigorosamente, limpou as ruas de Palmeira dos Índios, acabou com o privilégio 

que era concedido aos grandes fazendeiros com a isenção de impostos, além de montar 

um código de posturas que regulamentou os direitos e deveres dos civis e do poder 

público.  

A respeito desse código de leis, na época, Graciliano comentou o seguinte: “Em 

janeiro do ano passado não achei no Município nada que se parecesse com lei, fora as 

que havia na tradição oral, anacrônicas, do tempo das candeias de azeite” (RAMOS 

apud LIMA, 1994, p. 44). Continuou a dizer que corria um boato que existia um 

documento da época do Império e que, com muito custo, quase recorrendo ao 

espiritismo, o tal folheto de leis foi encontrado e que, a partir dessas leis e mais outras, 

“que nos dá a Divina Providência” (RAMOS apud LIMA, 1994, p. 44), foi possível, 

então, criar as Leis, aprovadas pelo Conselho Municipal. Estas deram o que falar, 

tornando-se até matéria no jornal alagoano O Semeador, em 05 de fevereiro de 1929 

(apud LIMA, 1994, p. 87): 

 

Quando S. Excia. tomou o governo da cidade, encontrou ainda muita 

gente comendo ‘leis municipais’ por uma metáfora de Castro Alves. E 
foi um surpresão quando deu com o magro folheto do anônimo 

código. Garantimos que fez arregalar os olhos daquela gente que até 

pouco era governada pelos extraordinários fiscais que, além de 

prefeitos, se faziam de advogados, arengueiros, políticos, delegados, 
tudo. A reintegração de seu valor às leis municipais é boa obra do 

enérgico prefeito.  

  

Graciliano despertou os olhares curiosos para si após redigir os relatórios de 

prestação de contas da Prefeitura de Palmeira dos Índios e enviá-los ao governador de 

Alagoas, Álvaro Paes. Foram três relatórios, o primeiro em 19 de março de 1928, o 

segundo em 08 de janeiro de 1929 e o terceiro em 11 de janeiro de 1929.  

Convencionalmente, esses relatórios são documentos de natureza administrativa 

de uma prefeitura, peça burocrática, com a finalidade de prestação de contas, e outras 

pautas concernentes à administração de um município. Sua composição, pela natureza 

do documento, é formal e cerimoniosa, e necessita somente rigor e praxe. No entanto, o 
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prefeito de Palmeiras dos Índios surpreendeu a todos com os seus relatórios, 

constituídos por uma escrita transgressora um tanto inusitada e literária.  

Graciliano Ramos rompeu com o estilo dogmático e canônico para a realização 

de uma linguagem literária, carregada de sarcasmos, esmero e sinceridade. Martins 

(apud LIMA, 1994) observou que os relatórios do prefeito transgrediram esse gênero de 

escrita; isto é, a escrita burocrática, ganhando notoriedade inesperada. Graciliano 

tornou-se conhecido em Alagoas devido a tais documentos que foram divulgados pela 

imprensa, editados no Diário Oficial, segundo Moraes (2012). 

Para o Jornal de Alagoas, tratava-se de “documentos dos mais expressivos e 

interessantes” (MARTINS apud LIMA, 1994, p. 110). Nos jornais O Semeador e o 

Correio da Pedra de Alagoas, os relatórios foram publicados completos, além de muitas 

outras publicações, como esse curioso trecho do jornal O Semeador: “Olhe S. Excia. 

que o seu relatório fez surgir muito comentário azedo. Avalie só que certo amigo nosso 

disse coisas brabas, coisas cabeludas a seu respeito, chamando o Sr. Graciliano de até de 

‘futurista’... Que injúria, Santo Deus! (O SEMEADOR apud LIMA, 1994, p. 87). No 

jornal Correio da Pedra, Graciliano era citado como exemplo a ser seguido pelos 

prefeitos: “O relatório de seus primeiros atos ao assumir o cargo de prefeito vazado em 

moldes humorísticos demonstra o vigor de sua atuação. [...]. Sigam-nos outros prefeitos, 

que infelizmente nada fazem e estão convencidos que fazem muito” (PEDRA apud 

LIMA, 1994, p. 89). No Rio de Janeiro, também houve reverberação de tais relatórios 

em O Jornal do Brasil e A Esquerda. 

 E tais documentos trataram de minudências a respeito de tudo que concerniu à 

administração da Prefeitura de Palmeira dos Índios. Trataram dos funcionários que 

restaram: “saíram os que faziam política e os que não faziam coisa nenhuma. Os atuais 

não se metem onde não são necessários, cumprem as suas obrigações e, sobretudo, não 

se enganam em contas” (RAMOS, 1994, p. 38). Trataram dos tostões em réis que foram 

repassado ao prefeito: “no dia 7 de janeiro entregaram-me a quantia de 105$860, 

superior em dois réis à importância registrada à folha 180 do livro caixa que era, 

segundo me afirmaram, o saldo existente na prefeitura” (idem, p. 31). Da dívida com a 

companhia elétrica que herdou da administração anterior, “esse pesadelo, que a 

mensagem do meu antecessor diz ser de 4:900$000, é na realidade maior, pois só à 

empresa fornecedora de luz a Prefeitura deve acima de cinco contos” (idem, p. 33). 

Ainda sobre a iluminação pública, Graciliano ressaltou que “a Prefeitura foi intrujada 

quando, em 1920, aqui se firmou um contrato para o fornecimento de luz. Apesar de ser 
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o negócio referente à claridade, julgo que assinaram aquilo às escuras. É um bluff. 

Pagamos até a luz que a lua nos dá” (idem, p. 52). Da conta corrente que abriu no Banco 

Popular e Agrícola de Palmeiras por não haver tesoureiro, “a prefeitura ganhou: livrou-

se de um tesoureiro, que apenas servia para assinar as folhas e embolsar o ordenado, 

pois no interior os tesoureiros não fazem outra coisa, e teve 615$050 de juros” (idem, p. 

31). Dos 2:886$180 gastos com a instrução apesar de o prefeito lamentavelmente não 

crer que “os alunos aprendam ali grande coisa. Obterão, contudo, a habilidade precisa 

para ler jornais e almanaques, discutir política e decorar sonetos, passatempos acessíveis 

a quase todos os roceiros” (idem, p. 53). E tantos outros recolhimentos, gastos 

aplicados, descritos com pormenores abundantes no tom humorístico e sarcástico do 

prefeito.  

As informações descritas nos relatórios por Graciliano Ramos foram tecendo aos 

poucos a geografia física e a geografia humana, como mencionou Cavalcanti (1994), 

revelando a face de um tempo. Cidades pobres e castigadas pelas secas, populações 

sobrevivendo à sorte, sobre o total descaso dos representantes políticos. Realidade 

muito prosaica da política do interior do Brasil agrário no início do século XX. No 

interior, as eleições eram escancaradamente manipuladas e deliberadas à força bruta. As 

cidadezinhas eram esquecidas pela política do Estado e da Federação, e ficavam à 

revelia e descaso das administrações municipais, que também nada realizavam, 

“pensavam uns que tudo ia bem nas mãos do Nosso Senhor, que administrava melhor 

do que todos nós” (RAMOS apud LIMA, 1994, p. 37). 

Nos relatórios, Graciliano deixou claro que, quando tomou posse na Prefeitura 

de Palmeira dos Índios, esta se encontrava quase que abandonada, à calamidade, 

praticamente sem qualquer serviço público: “a iluminação que temos, pérfida, dissimula 

nas ruas sérias ameaças à integridade das canelas imprudentes que por ali transitam em 

noites de escuro” (RAMOS apud LIMA, 1994, p. 58-59). Até mesmo o acesso à cidade 

era comprometido, uma vez que “o caminho que vai a Quebrangulo, por exemplo, 

original produto de engenharia tupi, tem lugares que só podem ser transitados por 

automóvel Ford e por lagartixas” (RAMOS apud LIMA, 1994, p. 54).  

Os relatórios do prefeito não se limitaram apenas a falar das mazelas 

encontradas, mas das benfeitorias que foram realizadas em sua administração, que 

caíram na notícia do jornal o Semeador:  
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O Sr. Graciliano Ramos mostrou, pelo seu relatório, que é cabra 

esperto e não mete mão em cumbuca nem se engana com docinhos. 

Quando tomou as rédeas de Palmeiras abriu os olhos tanto quanto 
pôde para não ‘comer moscas com as roubalheiras tranquilas’ (O 

SEMEADOR apud LIMA, 1994, p. 86).  

 

Isso porque, como ratificou no primeiro relatório, o prefeito gastou 1:069$700 

de despesas para o feitio e uniformização das medidas, material para aferição e placas, a 

fim de se evitarem as trapaças. “Os litros aqui tinham mil e quatrocentos gramas. Em 

algumas aldeias subiam, em outras desciam. Os negociantes de cal usavam caixões de 

querosene e caixões de sabão, a que arrancavam tábuas, para enganar o comprador” 

(RAMOS apud LIMA, 1994, p. 39). Graciliano também investiu pesado na limpeza 

pública e estradas: 25:111$152. “Cuidei bastante da limpeza pública. As ruas estão 

varridas, retirei da cidade o lixo acumulado pelas gerações que por aqui passara; 

incinerei monturos imensos, que a Prefeitura não tinha recursos suficientes para 

remover” (RAMOS apud LIMA, 1994, p. 41). Em outro trecho sobre a limpeza:  

 

Dos administradores que me precederam uns dedicaram-se a obras 
urbanas; outros, inimigos de inovações, não se dedicaram a nada. 

Encontrei em decadência regiões outrora prósperas; terras aráveis 

entregues a animais, que nelas viviam quase em estado de selvagem. 
[...] Canafístula era um chiqueiro. Encontrei lá ano passado mais de 

cem porcos misturados com gente. Nunca vi tanto porco. 

Desapareceram. E a povoação está quase limpa. Tem mercado 

semanal, estrada de rodagem e uma escola (RAMOS apud LIMA, 
1994, p. 55-56). 

 

Graciliano ia empregando a modesta receita pública em benfeitorias em 

Palmeiras dos Índios. A maior obra realizada, e da qual ele se orgulhava, foi a estrada 

de Palmeira a Sant’Ana do Ipanema. Ao orçar o valor da estrada, “os peritos 

responderam que ela custaria aí uns seiscentos mil réis ou sessenta contos” (RAMOS 

apud LIMA, 1994, p. 54). Decidiu ele mesmo conduzir a empreitada. Construiu vinte e 

cinco quilômetros de estrada, com oito metros de largura, e gastou 26:871$930.  

Essa não foi a sua única obra de viação pública. Ainda, teve o Terrapleno da 

Lagoa: “esse absurdo, este sonho de louco, na opinião de três ou quatro sujeitos que 

sabem de tudo” (RAMOS apud LIMA, 1994, p. 55), foi realizado em pouco tempo e 

custou à Prefeitura 24:391$925. “Aquilo, que era uma lôbrega, tem agora, terminado o 

aterro, um declive suave. [...]. Não há perigo de despenhar um automóvel lá de cima” 

(ibidem).  
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Também, investiu em saúde: contratou com Dr. Leone Menescal, o chefe do 

Serviço de Saneamento Rural, a instalação de um posto de higiene, que, sob a 

administração do dr. Hebreliano Wanderley, atendia às demandas do povo. 

Outro investimento que o prefeito garantiu em Palmeira dos Índios foi na área da 

educação – construção de escolas e instrução para adultos: 

 

Instituíram-se escolas em três aldeias: Serra da Mandioca, Anum e 
Canafístula. O Conselho mandou subvencionar uma sociedade aqui 

fundada por operários, sociedade que se dedica à educação de adultos. 

Presumo que esses estabelecimentos são de eficiência contestável. As 
aspirantes a professoras revelam, com admirável unanimidade, uma 

lastimosa ignorância. Escolhidas algumas delas, as escolas entraram a 

funcionar regularmente, como as outras. Não creio que os alunos 

aprendam ali grande coisa. Obterão, contudo, a habilidade precisa para 
ler jornais e almanaques, discutir política e decorar sonetos, 

passatempos acessíveis a quase todos os roceiros (RAMOS apud 

LIMA, 1994, p. 53). 

  

E fiscalizava como ninguém. As multas aplicadas aos cidadãos de Palmeiras 

renderam considerável valor: “arrecadei mais de dois contos de réis de multas. Isto 

prova que as coisas não vão bem” (RAMOS apud LIMA, 1994, p. 57). Não favorecia 

ninguém, como advertiu no Primeiro Relatório publicado. Era muito correto no zelo 

pelo interesse público. Até o pai de Graciliano Ramos foi atuado por deixar animais 

soltos nas ruas: 

 

Determinou a limpeza de ruas e logradouros públicos, onde 

proliferavam animais vadios, lixo acumulado, lama e detritos. Os 

donos de cães e porcos, acostumados a deixá-los à solta, tomaram um 
susto quando os animais começaram a ser recolhidos. Mas resistiram, 

libertando novamente os animais. Deram-se mal. Graciliano ordenou 

que todos os bichos encontrados nas ruas fossem mortos, e que se 

multasse quem reincidisse. Ao saber que Sebastião Ramos não acatara 
a ordem, mandou o fiscal multá-lo. Magoado, o pai teve de ouvir uma 

admoestação: – Prefeito não tem pai. Eu posso pagar sua multa. Mas 

terei de apreender seus animais toda vez que o senhor os deixar na rua 
(MORAES, 2012, p. 65). 

 

Atitudes que difundiam princípios morais, em uma cidade com costumes 

enraizados, como citou Moraes (2012), causaram grande descontentamento para com a 

sua administração: “Houve lamúrias e reclamações por se haver mexido no cisco 

preciosamente guardado nos fundos dos quintais, [...] ameaças porque mandei matar 

algumas centenas de cães vagabundos; [...], berros e coices dos fazendeiros que viram 
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bichos nas praças” (RAMOS apud LIMA, 1994, p. 41). Graciliano concluiu o segundo 

relatório advertindo:  

 

Devo ter cometido numerosos disparates. Todos os meus erros, porém, 

foram da inteligência, que é fraca. Perdi vários amigos, ou indivíduos 
que possam ter semelhante nome. Não me fizeram falta. Há 

descontentamento. Se a minha estada na Prefeitura por estes dois anos 

dependesse de um plebiscito, talvez eu não obtivesse dez votos 
(RAMOS apud LIMA, 1994, p. 45). 

  

Graciliano fechou os olhos para as queixas e os queixosos, não fez questão de se 

entender com quem de tudo reclamava e não favoreceu ninguém. Percebeu que havia 

quem não compreendesse que as ações administrativas públicas fossem isentas de lucros 

pessoais, velhacaria valiosa para quem a pratica, bem como para quem dela faz de 

assunto principal. Não fez questão alguma de se entender com estes.  

No Terceiro Relatório enviado ao governador, finalizou observando alguns de 

seus projetos. Porém, na dúvida se chagaria a realizá-los, era melhor não semear 

promessas de frutos incertos. Se concluísse o que havia começado, já seria um grande 

feito. 

Tenho vários [projetos], de execução duvidosa. Poderei concorrer para 
o aumento da promoção e, consequentemente, da arrecadação. Mas 

umas semanas de chuva ou de estiagem arruínam as searas, 

desmantelam tudo – e os projetos morrem. [...] Ficarei, porém, 
satisfeito se levar ao fim as obras que encetei. É uma pretensão 

moderada, realizável. Se não realizar, o prejuízo não será grande. O 

Município, que esperou dois anos, espera mais um. Mete na prefeitura 

um sujeito hábil e vinga-se dizendo de mim cobras e lagartos 
(RAMOS apud LIMA, 1994, p. 58-59). 

 

Em resposta aos Relatórios, o governador Álvaro Paes enviou uma mensagem ao 

Congresso Legislativo informando sobre a administração do prefeito de Palmeira dos 

Índios, contando que era “um exemplo de trabalho e honestidade, que coloca o 

Município numa situação de destaque. A ação do prefeito, forte e inteligente, se faz 

sentir nas iniciativas e nas realizações que têm concorrido para o engrandecimento do 

Município” (PAES apud LIMA, 1994, p. 78). Que em nada havia deixado de merecer o 

cuidado do prefeito, o qual se esforçou para realizar serviços onde era necessário, 

investindo adequadamente os recursos que o município dispunha.  

 Auspiciosos, os relatórios escritos por Graciliano enquanto prefeito foram os 

divisores de águas em sua vida. Desse modo, por volta de 1929, segundo Diégues Junior 
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(1994), não teve quem não o conhecesse em Alagoas por causa da repercussão desses 

documentos, que foram divulgados pela impressa. Publicados no Diário Oficial, como 

relata o biógrafo Dênis de Moraes (2012, p. 71), “causariam a sensação”, isso, como já 

foi comentado, devido ao modo singular e transgressor de Graciliano Ramos apresentar 

as contas de sua administração ao governador do Estado. O próprio Graciliano se 

surpreendeu com a reverberação de tais documentos, comentando anos mais tarde
8
 que: 

 

Como a linguagem dos Relatórios não era habitualmente usada em 

trabalhos dessa natureza, e porque neles eu dava às coisas seus 
verdadeiros nomes, causaram um escarcéu medonho. O primeiro teve 

repercussão que me surpreendeu. Foi comentado no Brasil inteiro. 

Houve jornais que o transcreveram integralmente (RAMOS apud 
SENNA, 1977, p. 52). 

 

E foi assim que nasceu o escritor. Ledo engano! “Nasceu antes” (RAMOS apud 

SENNA, 1997, p. 52). Mas por algum tempo, o próprio Graciliano contribuiu para que o 

escritor permanecesse no anonimato, passasse despercebido, porque, segundo ele, “tinha 

o bom senso de queimar os romances que escrevia. Queimaram-se diversos. “‘Caetés’, 

infelizmente, escapou e veio à publicidade” (RAMOS apud SENNA, 1997, p. 52). E 

este foi salvo graças aos burburinhos dos distintos relatórios.  

 

2.7 Um pequeno recuo na história 

 

Vale salientarmos, também, que ingressar na carreira de escritor não era uma 

tarefa fácil. Em carta enviada à mãe, em 04 de fevereiro de 1915, Graciliano conta que 

para se conseguir algo ali, na Capital (Rio de Janeiro), o sujeito tinha que se fazer 

aparecer, se autopromover, pois os tímidos não tinham espaço: 

 

O que eu sinto é morar numa terra onde só se pode conseguir alguma 

coisa com muito reclamo. Aqui tudo se resume nisto: cada sujeito faz 
propaganda de si mesmo. Um indivíduo que é burro fala em voz alta, 

de papo, grita, diz asneiras e às vezes chega a fazer figura diante de 

outros que são mais burros do que ele. Um animal que tem algum 

talento afeta uma atitude ultra-humana, quase divina — não conversa: 
prega; não dá sua opinião sobre coisa nenhuma: afirma, assevera, 

pontifica. Não admite que se diga nada que vá contrariar suas 

                                                
8 Última entrevista, concedida a Homero Senna para a Revista do Globo, edição nº 473, em 18 de 

dezembro de 1948, e posteriormente publicada no livro República das Letras, de Homero Senna (1977).  
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doutrinas. É como os padres da Igreja. Enfim tudo reclamo. Um tipo 

escreve um livro e vai, ele próprio, engrandecer, pelos jornais, o livro 

que escreveu. Muitas coisas más conseguem tornar-se boas assim. [...] 
Tudo reclamo. E o pobre diabo que for tímido, que não declarar que é 

um gênio, é uma criatura morta. Ora, eu estou arrependido de ter feito 

hoje uma asneira. Um rapaz meu conhecido apresentou-se a um poeta, 
dizendo que era literato. E eu caí na tolice de dizer que o não era. Dei 

uma grande patada, não há dúvida. Eu devia ter ficado calado ou, 

melhor, ter entrado a dizer sandices sobre arte e sobre outras coisas 

que não conheço. Era o que eu devia ter feito. É o que todos fazem... 
(RAMOS, 1986, p. 49-50) 

 

Mas em outra passagem de uma carta enviada para Leonor, sua irmã, em 10 de 

julho de 1915, é possível perceber que Graciliano despontava como escritor e era pouco 

provável não ser notado. Ele, a fim de contar as novidades sobre as primeiras 

oportunidades de trabalho como escritor à irmã, e também para que ela acalentasse o 

pai, porque não estava no Rio a perder o seu tempo à toa, comenta que, se seus textos 

fossem bons, poderia no futuro, servir-lhe para alguma coisa. “Eu, minha querida 

amiga, tenho andado com alternativas de fecundidade e de estupidez, o que não é mau 

de todo. Imagina que os miseráveis traços que tens tipo o desgosto de ler não tem sido 

inteiramente desagradáveis” (RAMOS, 1986, p. 60).  

Graciliano prossegue na conversa contando que, apesar de os seus textos não lhe 

renderem dinheiro, porque os fazia de graça, estavam lhe rendendo amizades que 

poderiam ajudá-lo. A respeito disso, brinca com a irmã recordando uma frase de Balzac, 

de acordo com o honrado escritor francês: “as amizades mais fortes eram as que tinham 

base no interesse” (BALZAC apud RAMOS, 1986, p. 60). Mesmo não sabendo se o 

escritor estava correto, a frase maliciosa tinha lá, alguma verdade.  

E continuou a discorrer, seu amigo Falcão, que trabalhava consigo no jornal 

Correio como redator, e que também era diretor do jornal Século, pediu-lhe para 

escrever uma notícia sobre um livro. Graciliano o fez. Falcão gostou, pediu-lhe, então, 

que produzisse um artigo para publicação e, em seguida, insistiu com Graciliano para 

fazer frente a uma Seção do jornal Século. Assim, estreitaram amizade. Falcão estimava 

e confiava no potencial escritor que era o amigo, tomava a opinião dele sobre os seus 

versos e outras produções de sua escrita, bem como o recomendava para alguns 

trabalhos.  

Certa vez, sendo Falcão convidado a editar uma novela em uma prestigiada 

revista da época, Revista Americana, exigiu que Graciliano lhe desse uma de suas 

novelas para tal edição, porque ele não tinha nada escrito no momento. Graciliano lhe 
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ofereceu três novelas já do seu conhecimento para que escolhesse. Um Retardatário foi 

a que Falcão levou para casa. No dia seguinte, ao se encontrarem no Café do Rio, 

Falcão parabenizava entusiasmado o amigo, pois sua novela era magnífica.  

Contou-lhe que, antes de entregá-la à Revista America, encontrou com o 

secretário da Concórdia. Este abriu a novela e leu algumas tiras. Gostou tanto que a 

tomou para publicação em sua revista. E também exigiu um retrato de Graciliano e 

notas a respeito de sua pessoa. Graciliano, muito tímido, não agradava da história de 

aparecer assim, com retrato e notas, ainda mais ele, de acanhamento obstinado, que não 

tinha “retrato e vive encolhido no seu canto, com medo de aparecer” (RAMOS, 1986, p. 

62), mas talvez conseguisse “mandar a modéstia a fava” (ibidem), porque, no Rio de 

Janeiro, “um sujeito calado é sujeito burro” (ibidem). E no mais, discorre Graciliano, 

um sujeito que, aos 13 anos, já publicava nos jornais do Norte, poderia, aos 23 se 

arriscar: 

 

– um animal que, aos trezes anos, publicava sonetos idiotas no 
Correio de Maceió e no Malho (barbaridades, está claro!) pode, 

talvez, aos vinte e três quase, não tendo perdido todo seu tempo, fazer 

qualquer página passável. É verdade ou não é verdade? E aí está 
porque eu vou publicar em revistas sérias, onde gente grande colabora, 

coisas sobre a vida em Palmeiras dos Índios, o único lugar que mais 

ou menos conheço, porque lá vivi quando tinha idade para pensar 

(RAMOS, 1986, p. 62-63).  
 

Mas a carreira de Graciliano foi interrompida nesse período porque sua família 

sofreu de peste bubônica e ele retornou às pressas para Palmeira dos Índios em 1915. 

Em carta enviada para o pai, em 06 de agosto de 1915, atordoado, pede notícias dos 

familiares, pois havia recebido um telegrama com notícias ruins sobre seu irmão, mas 

que não explicava nada com coerência. E ele não sabia o que fazer, se retornava a 

Palmeira ou se aceitava umas oportunidades que haviam surgido.  

Nessa carta ao pai, comentou que “há coisa de uma semana, havia sido indicado 

por uns amigos para dois jornais ricos que vão se fundar. Era coisa quase certa. Estava 

marcada minha entrada para o dia 16. [...]. Agora deve ser coisa certa que nada disso se 

realiza” (RAMOS, 1986, p. 65). O pai de Graciliano, em carta anterior, já havia dito que 

“se vens és útil à família, mas prejudicas tua carreira” (idem, p. 69). A respeito disso, 

Graciliano comentou que não sabia se poderia ser útil a alguém, nem tampouco se tinha 

futuro.  
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Ele finalizou a carta com certo sentimento de pesar, receando ter que retornar 

para o Norte. “De lá recebo frequentemente conselhos e pedidos para que volte; aqui 

estão sempre a aconselhar-me que fique. O que é mau é abandonar a gente uma coisa 

que começa a aparecer depois de uma espera longa” (RAMOS, 1986, p. 69). E 

Graciliano teve que retornar às pressas para Palmeira. Sua estada no Rio foi curta e, 

quando começou a aparecer-lhe oportunidades para adentrar na carreira de literato, uma 

fatalidade acometeu sua família. A carta acima referida enviada para Leonor, em que 

contou sobre seus primeiros trabalhos como literato, foi a última enviada para a irmã, 

que teve a vida interrompida pela peste bubônica. 

 

2.8 De Palmeira dos Índios para o Brasil 

 

Mas depois dos referidos relatórios de Palmeira dos Índios, Graciliano tornou-se 

conhecido como o prefeito-escritor ou o escritor-prefeito. Um pintor e desenhista 

paraibano, Santa Rosa, ao se mudar de Maceió para o Rio, comentou dos incomuns 

relatórios de Palmeira dos Índios e de um romance do prefeito nos círculos literários da 

capital, “despertando a admiração da gente do quilate de um Sérgio Buarque de 

Holanda, de um Otávio de Faria, de um Marques Rebelo, de um San Tiago Dantas e 

tantos outros” (SILVEIRA, 1994, p. 21), Graciliano, assim, ficou conhecido entre os 

literatos da metrópole, em virtude dos seus relatórios nos quais escandalizava a 

burocracia provinciana. 

Tal informação também chegou ao conhecimento de Augusto Frederico 

Schmidt, “poeta e prosador”, proprietário da Schmidt Editores, “que logo farejou na 

prosa do prefeito, tão distante dos conformes burocráticos, o romancista que devia 

existir no anônimo alcaide provinciano” (SILVEIRA, 1994, p. 21). Interessou-se pela 

novidade e foi ao encontro dele em busca do tal romance, Caetés.  

Porém, Graciliano não entregou de imediato o livro que vinha sendo escrito há 

cinco anos. Precisava de tempo para suas correções: “poderia ser imediatamente 

composto, não fosse a obseção de Graciliano de reescrevê-lo, cortando e substituindo 

palavras ininterruptamente” (MORAES, 2012, p. 74). O que não era de se surpreender, 

pois ele já havia dito que escritor deveria proceder como as lavadeiras de lagoas, que, 

depois da roupa lavada, era torcida até não restar uma só gota d’água: “quem escreve 

deve ter muito cuidado para não escrever molhado. Uma página escrita não deve ficar 

pingando, como pano lavado estirado no varal. [...] palavra não foi feita para enfeitar, 
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como bandeirinha de festa de São João. Palavra foi feita para dizer” (RAMOS apud 

SILVEIRA, 1994, p. 17). 

Nesse período, em 22 de janeiro de 1930, nasceu o seu sexto filho, Roberto de 

Medeiros Ramos. Graciliano vinha enfrentando diversos problemas. A crise de 1929
9
 

nos EUA afetara o mundo inteiro e refletira também no Brasil com a desvalorização do 

café. As consequências que se estenderam em todo o território nacional não pouparam a 

economia sertaneja. Mesmo nesse contexto econômico desfavorável, o balanço da 

prestação de contas da Prefeitura de Palmeiras dos Índios ao governador Álvaro Paes 

era positivo, em meio a crises, com “supressão de várias taxas que existiam em 1928, a 

receita, entretanto, calculada em 68:850$000, atingiu 96:924$985” (RAMOS apud 

LIMA, 1994, p. 51). Ainda com cortes de tributos e diante da complicada crise 

econômica, o prefeito conseguiu aumentar em 40% a arrecadação do município. 

 

2.8.1 Diretor da Imprensa Oficial do Estado de Alagoas 

 

No entanto, já estava cansado da gestão pública de Palmeira dos Índios, que lhe 

rendia um pequeno ordenado para a manutenção da família, a qual estava a crescer, e 

também enfrentava problemas com a Loja Sincera, que se encontrava atolada em 

dívidas e praticamente sem mercadorias (MORAES, 2012). Já exausto, aos 10 dias do 

mês de abril de 1930, renunciou ao cargo de prefeito de Palmeira dos Índios. Em maio, 

o governador de Maceió, Álvaro Paes, conhecedor do bom desempenho de Graciliano 

com a coisa pública, o nomeou diretor da Imprensa Oficial do Estado de Alagoas. Como 

se encontrava com dificuldades financeiras, ele aceitou o cargo de diretor da Imprensa e 

mudou-se para Maceió: “quando veio para a capital, parece que o homem do relatório já 

trazia na maleta um romance” (DIÉGUES JUNIOR, 1994, p. 94).  

Na capital, auxiliou diversos jornais e trabalhou pesado na reorganização 

administrativa da Imprensa Oficial do Estado. O governador deu autonomia ao novo 

diretor para endireitar a Imprensa Oficial: “Graciliano teria que cortar gastos públicos, 

apurar irregularidades e enxugar o quadro de pessoal. Uma das primeiras medidas foi 

convocar ao trabalho funcionários fantasmas – os que só apareciam para assinar o 

ponto” (MORAES, 2012, p. 76). Quando era possível, corrigia os originais de Caetés, 

para finalizá-los. Em um trecho de uma carta à esposa, Heloísa, em 29 de setembro de 

1930, Graciliano comenta: “Estou mexendo nos Caetés. Trabalhei ontem, domingo, sem 

                                                
9 A esse respeito, ler Reis (2009).  
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ser importunado” (RAMOS, 1986, p. 113). Em Maceió, também fez novas amizades: 

Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Aurélio Buarque de Holanda, Jorge de Lima, 

José Aldo, Valdemar Cavalcante e Aluysio Branco. Eles sempre se reuniam no Bar do 

Cupertino, conhecido como Bar Central, onde conversavam a respeito de política e 

literatura. Graciliano era o mais velho do grupo, cerca de 20 anos a mais. Foi nesse 

episódio da sua vida que ganhou o apelido de Velho Graça (MORAES, 2012). 

Em 19 de fevereiro de 1931, nasceu seu sétimo filho, Luiza de Medeiros Ramos. 

Contrariado com a política de Getúlio Vargas, sua burocracia e censura na imprensa, em 

29 de dezembro de 1931, Graciliano se exonerou do cargo de diretor da Imprensa 

Oficial do Estado de Alagoas. Retornou para Palmeira dos Índios em 1º de janeiro de 

1932 com seus filhos, mas a esposa continuou em Maceió com os filhos mais novos, 

Ricardo e Luiza. Em Palmeira, começou a lecionar e escrever na sacristia da Igreja 

Matriz de Palmeira dos Índios os primeiros capítulos de São Bernardo (FACIOLI, 

1987). Todavia, teve que parar o trabalho e ir para Maceió, porque estava doente e 

precisou passar por uma cirurgia devido a uma psoíte. Na obra Insônia, publicada em 

1947, retrata os devaneios que teve durante os dias quando esteve internado no conto O 

Relógio do Hospital: “impossível saber se é esta a primeira noite que passo aqui. Desejo 

pedir os chinelos, mas tenho preguiça, a voz sai-me flácida, incompreensível. E esqueci 

o nome dos chinelos...” (RAMOS, 1972, p. 54). Recuperado, saiu do hospital, retornou 

para Palmeira dos Índios e retomou a obra São Bernardo, concluída ainda nesse ano de 

1932. 

 

2.8.2 Diretor da Instrução Pública do Estado de Alagoas 

 

Em 18 de janeiro de 1933, voltou para Maceió, e o capitão Afonso de Carvalho o 

nomeou diretor da Instrução Pública de Alagoas, cargo atualmente equivalente a 

Secretário Estadual da Educação. Nesse mesmo ano é que Caetés é publicado pela 

Editora Schmidt. Vale salientar que esse romance já estava na gaveta desde 1926 e só 

veio a ser publicado em 1933. 

  

O terceiro conto estirou-se demais e desandou em romance, pouco 
mais ou menos romance, com uma quantidade apreciável de tipos 

miúdos, desses que fervilham em todas as cidades pequenas do 

interior. [...]. Nessas horas horríveis, onde nada se aproveita, um fato 

me surpreendeu: as personagens começaram a falar. Até então as 
minhas infelizes criaturas, abandonadas incompletas, tinham sido 
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quase mudas... [...]. O livro que menciono saiu cheio de diálogos, 

parece drama. Publiquei-o oito anos depois de escrito, por insistência 

de Augusto Frederico Schmidt, que tinha virado editor. É uma 
narrativa idiota, conversa de papagaios (RAMOS, 2005, p. 279).  

 

Sua passagem em Alagoas como “Secretário da Educação” foi muito efetiva. Em 

poucos meses, triplicou o número de vagas nas escolas e o acesso ao material escolar, 

criou merenda e comprou uniformes para alunos pobres. Em contrapartida, devido à sua 

postura séria, por não agradar ao favoritismo e aos que queriam gozar de privilégios, 

provocou descontentamento e enfraqueceu a sua estrutura política, ficando apenas três 

anos como diretor da Instrução Pública de Alagoas entre os anos de 1933 e 1936. 

Em 1934, foi publicado, pela Editara Ariel-RJ, São Bernardo, seu segundo livro. 

Entretanto, mesmo antes da publicação, Graciliano já mirava bons frutos com tal obra. 

Em carta à esposa Heloísa, em 1º de novembro de 1932, já fazia comentários 

entusiasmados:  

 

O S. Bernardo está pronto, mas foi escrito quase todo em português, 

como você viu. Agora está sendo traduzido para brasileiro, um 
brasileiro encrencado, muito diferente desse que aparece nos livros da 

gente da cidade, um brasileiro matuto, com uma quantidade enorme de 

expressões inéditas, belezas que eu mesmo nem suspeitava que 
existissem. Além do que eu conhecia, andei a procurar muitas 

locuções que vou passando para o papel. O velho Sebastião, Otávio, 

Chico e José Leite me servem de dicionários. O resultado é que a 

coisa tem períodos absolutamente incompreensíveis para a gente 
letrada do asfalto e dos cafés. Sendo publicada, servirá muito para a 

formação, ou antes para a fixação, da língua nacional. Quem sabe se 

daqui a trezentos anos eu não serei um clássico? (RAMOS, 1986, p. 
134-135) 

 

A obra teve boa repercussão e foi considerada pela crítica como a grande 

revelação literária do ciclo regionalista de 1930. Graciliano contou para a esposa, em 03 

abril de 1935, que estava se comunicando por meio de cartas com dois sujeitos que 

escreveram “dois artigos muito sérios” de São Bernardo publicados nos jornais Folha 

de Minas e Estado de Minas. Também, versou a respeito de outro artigo de um jornal de 

Belém do Pará, em que ele é referido como “Dostoievski dos Trópicos” (RAMOS, 

1986, p. 145). Com relação à família, o ano de 1934 foi marcado por uma grande perda. 

Seu pai, Sebastião Ramos, faleceu aos 18 dias de novembro em Palmeira dos Índios. 

Em 1935, o ambiente político era hostil. Em março desse ano, o Governo de 

Getúlio Vargas anunciava uma Lei de Segurança Nacional, alargando a repressão e 
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limitando as liberdades públicas. Em contrapartida, um movimento popular se 

despontava, organização política de massas voltada para a luta anti-integralista e anti-

imperialista com ideais ultraesquerdistas da Internacional Comunista, que ficou 

conhecida como Aliança Nacional Libertadora (ANL)
10

, angariava pessoas pelo País, as 

quais lutavam por reformas estruturais. Sobre os ideais da direita, do fascismo e do 

nazismo. Havia outra organização, os Integralistas, em embate ao movimento da ANL, 

que sugeria para o Brasil um sistema parecido ao de Salazar
11

 em Portugal. 

Graciliano nesse período, em carta a esposa, em 24 de março de 1935, conta um 

pouco a situação embaraçosa em que se encontravam os empregados na Imprensa 

Oficial de Maceió, “quando saí dos Martírios, antes do meio-dia, tínhamos sidos 

exonerados: os atos já estavam na Imprensa Oficial. Agora à noite seu Américo me 

disse que à tarde José Soares tinha vindo informar-me de que a publicação havia sido 

suspensa” (RAMOS, 1986, p. 143). Em outra carta, datada 29 de março de 1935, 

adverte a esposa “a nossa permanência nos cargos é coisa inserta, julgo que 

demoraremos pouco. V. viu que fomos exonerados duas” (RAMOS, 1986, p. 144).  

Nesse período, nas horas que era possível, isto é, depois do expediente na 

Imprensa Oficial, pelas manhãs e durante a madrugada, Graciliano escrevia Angústia. 

Em carta a esposa, em 3 de abril de 1935, de Maceió, em tom de ironia e receio conta 

que apesar do caos político, sua atenção era para a literatura, “o estado está pegando 

fogo, o Brasil se esculhamba, o mundo vai parar em uma guerra dos mil diabos, muito 

pior que a de 1914 – e eu só penso nos romances que poderão sair dessa fornalha em 

que vamos entrar” (RAMOS, 1986, p. 146). Em outra carta, também datada em 1935, 

Graciliano revela preocupação ao tecer comentários a respeito da situação política para 

a esposa, “a encrenca política está num beco sem saída: ninguém sabe como essa 

porcaria vai acabar” (RAMOS, 1986, p. 151). 

 

2.8.3 A prisão de Graciliano Ramos 

 

 Após a fracassada rebelião da ANL, de dezembro de 1935, no Rio Grande do 

Norte foi determinado Estado de Sítio, sendo suspensas as garantias constitucionais, 

pois a crise política se agravava ainda mais. Apoiado pelo Exército, Getúlio Vargas
12

 

                                                
10 A esse respeito, ler Prestes (2008). 
11 A esse respeito, ler Mesquita (2007). 
12 A esse respeito, ler Neto (2013, v. 2). 
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irrompeu em todo o País uma operação arrastão, para impedir qualquer tipo de interesse 

contrário ao seu governo. Nessa onda repressiva, muitas pessoas foram presas nesse 

período. Graciliano vinha sofrendo frequentes ameaças. Um parente, que fazia parte da 

organização dos Integralistas, anunciou que sua cabeça estava à recompensa devido às 

suas amizades com os comunistas do Café Central. Também, vinha sofrendo 

intimidações anônimas por telefone, mas não apresentava preocupação sobre isso: “tive 

notícias de que misteriosos telefonemas, com veladas ameaças, me procuravam o 

endereço. Desprezei as ameaças: ordinariamente o indivíduo que tenciona ofender outro 

não avisa” (RAMOS apud VIANA, 1988, p. 14). Estava equivocado: 

 

Em 3 de março [de 1936], [...] Graciliano é preso em sua casa, cerca 
das 7 horas da noite. A fina flor da truculência tupiniquim, em nome 

do anticomunismo, manteria o escritor em quartéis e prisões de 

Maceió, Recife, Rio de Janeiro, até janeiro do ano seguinte, sem culpa 
formada, sem processo, na verdade, sem acusação (FACIOLI, 1987, p. 

59). 

 

A acusação falsa alegada à sua prisão era a de ele ser comunista. Mas ele só 

entrou para o Partido Comunista do Brasil (PCB) nove anos depois, em 18 de agosto de 

1945. Foi preso por esse pretexto. De Maceió, foi levado para Recife de trem, onde 

embarcou no vapor Manaus para o Rio de Janeiro. O navio chegou à capital em 14 de 

março. Na prisão, Graciliano ficou em uma ala destinada aos presos políticos. Em 04 de 

abril do mesmo ano, foi transferido para o tenebroso presídio em Ilha Grande – RJ, 

Colônia Correcional de Dois Rios. Ainda nesse ano, com Graciliano preso, a Livraria 

José Olímpio Editora publicou a primeira edição de Angústia.  

Da prisão, escreveu à esposa dando notícias sobre sua saúde e como ocupava o 

seu tempo: “até agora vou passando bem. Encontrei excelentes companheiros. [...]. Hoje 

comecei a estudar russo. [...]. Nas horas vagas jogo xadrez ou leio a História de 

Portugal” (RAMOS, 1986, p. 165). Lendo esse fragmento do bilhete da prisão destinado 

à esposa, até parece que Graciliano estava muito bem acomodado, de férias. Entretanto, 

em Ilha Grande, sobre sistema de maltrato e tortura, abateu-se tanto fisicamente, que um 

médico, ao examiná-lo, deu-lhe 65 anos, quando tinha tão somente 43.  

Mesmo em condições insalubres e com a saúde fragilizada, Graciliano não 

perdeu o hábito de escrever. Para passar o tempo, anotava as situações ocorridas 

diariamente desde Maceió, em letras miúdas para economizar papel (MORAES, 2012). 

Em bilhete remetido à esposa, faz conjeturas para quando fosse libertado: “não pretendo 
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voltar a Alagoas. [...]. Vou ver se consigo trabalhar para o José Olympio ou outro 

editor” (RAMOS, 1986, p. 165).  

A esposa de Graciliano, Augusto Frederico Schmidt, José Lins do Rego e José 

Olympio faziam contatos para a soltura do escritor. Em bilhete para ela, Graciliano a 

advertiu: “essa história de defesa não me agrada. Estou resolvido a não me defender. 

Defender-me de quê? Tudo é comédia e de qualquer maneira eu serei péssimo ator” 

(RAMOS, 1986, p. 167). Pois bem, como de fato não havia praticado crime algum, não 

tramitava contra ele qualquer processo, foi liberado, cansado, abatido e envelhecido, 

após dez meses e dez dias de prisão, em 13 de janeiro de 1937, sem ser ao menos 

interrogado uma única vez, porque fora preso por pura represália política.  

 

2.8.4 Recomeçar 

 

Ao sair da prisão, Graciliano se instalou na casa de José Lins do Rêgo, enquanto 

a esposa retornava a Maceió para buscar os filhos. Estava decidido a estabelecer-se com 

a família no Rio de Janeiro. José Lins do Rego ajudava-o em busca de emprego e o 

apresentava à intelectualidade carioca. Em 28 fevereiro de 1937, acomodou-se em uma 

pensão no Catete. Sua família veio logo após, em maio do mesmo ano. Nessa morada, 

escreveu a história A Terra dos Meninos Pelados, que recebeu em abril de 1937 o 

Prêmio de Literatura Infantil do Ministério da Educação. Também, iniciou uns contos 

que dariam origem a Vidas Secas, como mencionou em carta à esposa em 13 de maio de 

1937: “escrevi um conto sobre a morte de uma cachorra, um troço difícil como você vê 

[...] É a quarta história feita aqui na pensão. Enfim parece que o conto está bom, você há 

de vê-lo qualquer dia no jornal” (RAMOS, 1986, p. 190). 

Graciliano pretendia escrever um romance, conforme revela a carta de 1º de 

março de 1937 para a esposa: “não me sai da cabeça a ideia de escrever essa história 

comprida que você sabe em quatro volumes. Penso naquela gente que vi ano passado, 

uns tipos ótimos” (RAMOS, 1986, p. 182). Todavia, necessitava de dinheiro para 

manter-se. Logo, produziu os capítulos como se fossem contos, para que fossem 

publicados separadamente ao passo que eram produzidos. Foram publicados em muitos 

jornais e revistas, como O Jornal, do Rio de Janeiro; a Folha de Minas, o Diário de 

Notícias e a revista O Cruzeiro, entre outros, bem como em um famoso jornal argentino, 

La Prensa, por mediação de Benjamim Garay, amigo argentino de Graciliano, a quem 

ele devia umas histórias do Nordeste: 
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Em 1937 escrevi algumas linhas sobre a morte duma cachorra, um 

bicho que saiu inteligente demais, creio eu, e por isso um pouco 

diferente dos meus bípedes. Dediquei em seguida várias páginas aos 
donos do animal. Essas coisas foram vendidas a retalho, a jornais e 

revistas. E, como José Olympio me pedisse um livro para o começo do 

ano passado, arranjei outras narrações, que tanto podem ser contos 
como capítulos de romance. Assim nasceram Fabiano, a mulher, os 

dois filhos e a cachorra Baleia, as últimas criaturas que pus em 

circulação (RAMOS, 2005, p. 281). 

 

A obra completa de Vidas Secas foi publicada em 1938, com grande 

repercussão, despertando a atenção da crítica literária. Graciliano tornou-se famoso no 

meio literário e na Livraria José Olympio. Entretanto, era impraticável a ele viver 

apenas de literatura. Por intermediação de Carlos Drummond de Andrade, em 1939, foi 

indicado para inspetor de Ensino do Distrito Federal. Como precisava de remuneração, 

não pôde recusar mesmo estando no regime do Estado Novo sob o governo de Vargas. 

Ainda nesse ano, publicou A Terra dos Meninos Pelados, pela livraria do Globo de 

Porto Alegre-RS. Também escreveu Histórias de Alexandre, um livro de contos do 

folclore nordestino. 

No ano de 1940, traduziu Memórias de um Negro, de Booker T. Washington, 

para a Editora Nacional-SP. Já em 1941, publicou uma série de crônicas intituladas 

Quadros e Costumes do Nordeste, na Revista Cultura Política do Rio de Janeiro, 

material que viria a ser publicado sob o título Viventes das Alagoas em 1962. Em 02 de 

outubro de 1942, foi homenageado com um jantar comemorativo dos seus 50 anos. Na 

ocasião, recebeu o prêmio Felipe de Oliveira pelo conjunto de sua obra. A 

comemoração foi conduzida pelo ministro da Educação, Gustavo Capanema
13

. Ainda 

nesse ano, foi publicado pela Editora Martins o romance Brandão Entre o Mar e o 

Amor, escrito juntamente com Aníbal Machado, Jorge Amado, José Lins do Rego e 

Raquel de Queiróz. O ano de 1943 foi marcado por uma perda na família: faleceu em 

Palmeira dos Índios, em 04 de setembro, a sua mãe, Maria Amélia Ramos. No ano de 

1944, o livro Histórias de Alexandre foi publicado pela Editora Leitura do Rio de 

Janeiro. 

                                                
13

 Segundo Saviani (2006), entre os 1931 e 1961, o campo da educação brasileira foi constituído pelo 

estabelecimento “em âmbito nacional das escolas superiores, secundárias e primárias, incorporando o 

ideário pedagógico renovador, através da reforma Francisco de Campos, aprofundado pela reforma 

Capanema que culminaria na promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei n. 4024/61”. 
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  Em 1945, com o término da guerra e o início da redemocratização, e a convite 

de Luís Carlos Prestes (secretário do Partido), Graciliano filiou-se ao Partido Comunista 

Brasileiro (PCB). Participava das campanhas pela absolvição dos presos políticos e pela 

publicação de uma constituinte: 

 

Os dias são de abertura, as reivindicações estão na rua. Acompanhado 

pela família, o escritor participa, um archote nas mãos, da passeata 

rumo ao Palácio do Catete que reivindica de Getúlio Vargas uma 

constituinte. Com euforia contida, observa a explosão do entusiasmo 
popular, operários que tiram os paletós, queimam-nos, improvisam 

tochas. Já em cima do caminhão de propaganda política chega ao 

campo de Vasco da Gama, admirando as incessantes marés humanas 
que fluem ao comício de Luís Carlos Prestes, recém-libertado de nove 

anos de prisão (RAMOS, 1987, p. 313).  

  

Nesse mesmo ano, Graciliano publicou o livro Infância, memórias em que 

reportou ao seu tempo de criança. A ideia do livro já o acompanhava de longa data, 

conforme anunciou em 28 de janeiro 1936, em carta à esposa: 

 

Um dia desses, no banheiro, veio-me de repente uma ótima ideia para 
um livro. Ficou-me logo a coisa pronta na cabeça, e até me 

apareceram os títulos dos capítulos, que escrevi quando saí do 

banheiro, para não esquecê-los. Aqui são eles: Sombras, O Inferno, 

José, As Almas, Letras, Meu Avô, Emília, Os Astrônomos, Caveira, 
Fernando, Samuel Smiles. Provavelmente me virão ideias para novos 

capítulos, mas o que há dá para um livro (RAMOS, 1986, p. 161). 

  

Segundo Martins (1977, p. 43), Infância, “literalmente, é um livro onde o poder 

expressional do autor, a segurança com que maneja a língua, atinge o seu ponto 

culminante”, tendo em vista que nessa obra Graciliano aproveitou o que tinha de 

romanesco para escrever suas memórias de infância. Ele advertiu que não faltou com a 

veracidade dos fatos que narrou, mas se valeu da sua distinta qualidade estilística para 

construir essa obra. 

Publicou Histórias Incompletas em 1946, agrupando os contos Dois Dedos e 

Luciana, mais três capítulos de Vidas Secas e quatro de Infância. No ano de 1947, 

publicou Insônia, seu sexto livro, pela Editora José Olympio do Rio de Janeiro. 

O primogênito de Graciliano, Márcio Ramos, morreu em 1950 no Rio de 

Janeiro-RJ. Nesse mesmo ano, traduziu A Peste, romance de Albert Camus, para a 

Editora José Olympio. Tornou-se presidente da Associação Brasileira de Escritores em 

1951. Nesse ano, publicou Sete Histórias Verdadeiras pela Editora Vitória do Rio de 
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Janeiro, extraídas de Histórias de Alexandre. Em 1952, de abril a junho, viajou pela 

União Soviética, Tchecoslováquia, França e Portugal. Em setembro do mesmo ano, foi 

operado, sem muito sucesso, de câncer de pulmão, em Buenos Aires, Argentina. 

Regressou para Rio de Janeiro em 05 de outubro já gravemente doente. A 

comemoração de seu 60º aniversário ocorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro em 27 de outubro. Vários amigos estiveram presentes e o 

homenagearam; dentre eles, José Lins do Rego, Jorge Amado e Jorge de Lima. Mas 

Graciliano não pôde comparecer, pois estava acamado. 

 

2.9 A morte de Graciliano Ramos 

 

Graciliano, em uma entrevista publicada como autorretrato, afirmou esperar 

morrer aos 57 anos. No entanto, ao ser publicada a entrevista, se explicou que a idade 

que relatou tinha sido o primeiro número que ocorreu em sua cabeça. A verdade é que 

ele errou por pouco. Foi internado na Casa de Saúde São Victor do Rio de Janeiro aos 

23 dias do mês janeiro de 1953. Após dois meses, em 20 de março, morreu de câncer no 

pulmão, aos 60 anos. A seguir, a descrição pessoal de Graciliano, intitulada Auto-

retrato aos 56 anos: 

 

Auto-retrato aos 56 anos  

 

Nasceu em 1892, em Quebrangulo, Alagoas. 

Casado duas vezes, tem sete filhos. 

Altura 1,75. 

Sapato n.º 41. 

Colarinho n.º 39. 
Prefere não andar. 

Não gosta de vizinhos. 

Detesta rádio, telefone e campainhas. 

Tem horror às pessoas que falam alto. 

Usa óculos. Meio calvo. 

Não tem preferência por nenhuma comida. 

Não gosta de frutas nem de doces. 

Indiferente à música. 

Sua leitura predileta: a Bíblia. 

Escreveu ‘Caetés’ com 34 anos de idade. 

Não dá preferência a nenhum dos seus livros publicados. 
Gosta de beber aguardente. 

É ateu. Indiferente à Academia. 

Odeia a burguesia. Adora crianças. 

Romancistas brasileiros que mais lhe agradam:  

Manoel Antônio de Almeida, Machado de Assis,  

Jorge Amado, José Lins do Rego e Rachel de Queiroz. 

Gosta de palavrões escritos e falados. 

Deseja a morte do capitalismo. 

Escreveu seus livros pela manhã. 
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Fuma cigarros ‘Selma’ (três maços por dia). 

É inspetor de ensino, trabalha no ‘Correio da Manhã’. 

Apesar de o acharem pessimista, discorda de tudo. 

Só tem cinco ternos de roupa, estragados. 

Refaz seus romances várias vezes. 

Esteve preso duas vezes. 

É-lhe indiferente estar preso ou solto. 

Escreve à mão. 

Seus maiores amigos: Capitão Lobo14, Cubano15,  
José Lins do Rego e José Olympio. 

Tem poucas dívidas. 

Quando prefeito de uma cidade do interior,  

soltava os presos para construírem estradas. 

Espera morrer com 57 anos. 

(RAMOS, 1987, p. 13) 

 

 O período histórico em que Graciliano viveu (1892-1953) foi marcado por 

muitas mudanças políticas, econômicas e sociais pelo Brasil e mundo afora. Avanços e 

retrocessos marcaram sua história desde o nascimento até a morte. Abolição da 

Escravatura (1888), Proclamação da República (1889) e expulsão da família Real das 

fronteiras territoriais (1889). Primeira Guerra Mundial (1914-1918). A revolução Russa 

(1917). Semana da Arte Moderna no Brasil (1922). Quebra da bolsa de New York 

(1929). Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista no Brasil (1932). Intentona 

Comunista (1935). Estado Novo no Brasil (1937). Segunda Guerra Mundial (1939- 

1945). A Revolução Chinesa (1949).  

Essas mudanças não ocorreram de maneira linear como descritas, tampouco de 

forma harmoniosa, pacífica. A história é construída por lutas, imposições, resistência. 

Isso gera desequilíbrio, incertezas, crises até que se estabeleça o que está a despontar. A 

trajetória de Graciliano foi marcada por cada uma dessas mudanças estruturais, 

refletidas em sua vida em adaptações súbitas, em atropelos, como as mudanças de 

cidades durante a infância, as mudanças de escolas, o regresso do Rio Janeiro para 

Palmeira dos Índios em 1915 e o retorno para o Rio de Janeiro devido à prisão em 1936. 

Isso influenciou seu olhar para o mundo que o cercava e, consequentemente, para a sua 

literatura.  

 Sua literatura, como nos aponta Viana (1988, p. 11), diferencia-se da dos demais 

escritores do Nordeste, da geração literária nordestina de 1930, constituída dentre outros 

por Jorge Amado, José Américo, Raquel de Queiróz e José Lins do Rego, que retratava 

                                                
14 Capitão Lobo – Era o oficial comandante do quartel em que Graciliano esteve preso, no Recife, em 

1936. Essa menção de simpatia ao militar lhe custou muitas desavenças com os co-religionários do 

Partido Comunista. A esse respeito, ler Moraes (2012).  
15 Cubano – Era um preso, cumprindo pena por roubo, com quem o escritor conviveu e de quem se tornou 

amigo na prisão. A esse respeito, ler Moraes (2012). 
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o Nordeste com uma literatura romantizada e saudosista, louvor ao passado e à vida 

campestre, “a transformação da terra num paraíso e de seus habitantes em heróis”. 

Graciliano revela um Nordeste sem retoques. Sua literatura é tão agreste como o próprio 

Nordeste. O paraíso é inexistente (VIANA, 1988). Como observou Monteiro (1964), 

para Graciliano, o Nordeste não é o centro do mundo. O centro do mundo para ele é a 

infinita miséria humana. Isso é o que movimenta a sua literatura: 

 

O que me interessa é o homem, e o homem daquela região aspérrima. 

Julgo que é a primeira vez que esse sertanejo aparece em literatura. Os 
romances do Nordeste têm pintado geralmente o homem do brejo. É o 

sertanejo que aparece na obra de José Américo e José Lins. Procurei 

auscultar a alma do ser rude e quase primitivo que mora na zona mais 
recuada do sertão, observar a reação desse espírito bronco ante o 

mundo exterior, isto é, a hostilidade do meio físico e da injustiça 

humana (RAMOS apud FACIOLI, 1987, p. 64). 

  

E isso tornou Graciliano singular, especial, e sua obra transcendente. Sua 

literatura permanece viva, incorruptível, autêntica. Carl Jung (1983) mencionou que o 

grande artista, em sua obra, abre mão de falar de si para capturar e transmitir o espírito 

de seu tempo e de seu povo, tornando-se uma ferramenta de sua obra. E certamente 

poucos artistas fizeram isso tão bem quanto Graciliano Ramos. 
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CAPÍTULO III 

 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ESCOLA EM INFÂNCIA 

 

 

 

 

A roupa de fustão branco, engomada pela Rosenda, juntava-se a um gorro de palha. Os 
fragmentos da carta de ABC, pulverizados, atirados ao quintal, dançavam-me diante dos olhos. 

(RAMOS, 2009, p. 119) 

Imagem 4. Ilustração de Darcy Penteado, no capítulo Escola, em Infância. Paris: 1996. 

A 
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3.1 A imagem presente de um objeto ausente 

 

Neste capítulo, temos como objetivo apresentar as representações de escola, 

marcadamente presentes na obra Infância, de Graciliano Ramos. Para alcançarmos tal 

intento, foram necessários alguns passos. 

Primeiramente, destacamos na obra os fragmentos literários que apresentam a 

palavra escola e outros termos diretamente relacionados a ela, que nos auxiliaram a 

contextualizar e a compreender as suas representações. Nesse levantamento, buscamos 

os seguintes termos: escola, professor, professora, colégio, aluno, mestre, mestra, 

diretor, palmatória e dona. Esses termos foram surgindo ao longo da leitura realizada e 

serão apresentados a partir das análises dos fragmentos mais adiante. 

Em um segundo momento, buscamos em Roger Chartier (2002) o emprego dos 

conceitos de representação e apropriação no interesse desta pesquisa. Representação, 

segundo o autor, pode ser compreendida como a relação “entre a imagem presente de 

um objeto ausente, valendo aquela por este, por lhe estar conforme” (CHARTIER, 

2002, p. 21). Chartier (2002, p. 21) nos chama atenção ainda para a variabilidade das 

representações, “o que permite distinguir diferentes categorias de signos”. Para que elas 

sejam inteligíveis, é imprescindível saber “o conhecimento do signo, enquanto signo, no 

seu distanciamento da coisa significada, e a existência de convenções partilhadas que 

regulam a relação do signo com a coisa”.  

Aplicar esse conceito nesta pesquisa, isto é, buscar compreender as 

representações de escola, a partir da obra Infância, consiste em considerar a obra como 

imagem presente e a escola como um objeto ausente, mas que pode ter a sua 

representação por meio das memórias escolares narradas por Graciliano na obra. Vale 

observarmos também que pode-se ter várias representações do objeto ausente (na nossa 

investigação, por exemplo, mais de uma representação da escola). Por isso, a fim de 

compreendê-las, é primordial estarmos atentos ao distanciamento de Graciliano no 

tempo, quando apresenta as representações desse objeto ausente. Isto é, a voz que 

apresenta a representação é a do adulto e não a da criança.  

Entretanto, é possível considerar que, mesmo com esse distanciamento, 

estabelecemos uma compilação entre o eu criança e o eu adulto. O eu recente busca o eu 

remoto para construir a representação. Graciliano, ao narrar as suas memórias da 

infância, está há cerca de 40 anos distanciado dessas memórias. E tudo que incorporou 
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enquanto habitus
16

 nesses 40 anos pode interferir na reconstrução. Logo, trata-se de uma 

representação, que é, pois, considerar, que o autor não reproduz o real, mas que 

reconstrói o real a partir de seus próprios signos.  

Segundo Chartier (2002, p. 62), quando os historiadores fazem o uso de “textos 

literários [...] neste caso perdem a sua naturalidade literária para serem reconduzidos ao 

estatuto de documentos, válidos porque, mostrando, de outro modo, o que a análise 

social estabeleceu pelos próprios processos”. Quer dizer, quando analisamos as fontes 

literárias como maneiras de representação da realidade, elas passam a fornecer uma 

imagem representativa de um espaço-tempo que irá servir como fonte documental para 

a compreensão, análise e interpretação de determinada época: 

 

A verdade da ficção literária não está, pois, em revelar a existência 

real de personagens e fatos narrados, mas em possibilitar a leitura das 
questões em jogo numa temporalidade dada. [...]. O texto literário 

revela e insinua as verdades da representação ou do simbólico através 

de fatos criados pela ficção (PESAVENTO, 2006, p. 7).  

 

Prosseguindo com esta reflexão a respeito da representação, compreendemos, 

então, que é possível chegar à representação do objeto ausente, por meio da imagem 

presente, salvo o distanciamento no tempo. Partindo desse pressuposto, podemos 

avançar ou problematizar um pouco mais: temos um objeto no passado (escola), temos 

acesso às representações desse objeto (por meio das memórias escolares de Graciliano, 

na obra Infância) que foi produzida em um passado já distanciado (século XX, há 72 

anos), e nós, enquanto pesquisadores no presente, podemos fazer uma releitura dessas 

representações. Ou seja, podemos chegar à(s) nossa(s) representação(ões) das 

representações de Graciliano Ramos.   

Graciliano está lá no século XX narrando o objeto que ele presenciou, vivenciou 

em um passado próximo. Nós estamos aqui no presente, reconstruindo as representações 

das representações de um sujeito no século XX, assim como, apreendendo, qual a 

apropriação que ele fez desse objeto (escola).  

                                                
16 “[...] sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas 

estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das práticas e das representações que podem 

ser objetivamente ‘reguladas’ e ‘regulares’ sem ser o produto da obediência a regras, objetivamente 

adaptadas a seu fim sem supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso das operações 

necessárias para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um 

regente” (BOURDIEU, 1983, p. 61).  
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A apropriação, tal qual o entendimento de Chartier (2002, p. 21), “tem por 

objetivo uma história social das interpretações [...] inscritas nas práticas específicas que 

as produzem”. Considerando o “mundo como representação”, de acordo com Chartier 

(2002, p. 19), podemos questionar: de que maneira cada sujeito interpreta o mundo?  

Essa interpretação nada mais é do que a apropriação que o sujeito efetua das 

representações que constituem o mundo. A apropriação é, pois, a leitura pessoal, 

individual, interpretativa, que o sujeito realiza das representações do mundo, o qual o 

circunda e que a posteriori irá orientar as suas ações e reações perante o mundo. A 

apropriação, por ser individualizada, possibilita insubordinações, resistências ou mesmo 

adequações por outros meios e agentes sociais.  

Logo, os condicionamentos das representações no mundo não determinam as 

ações dos sujeitos, porque as apropriações são interpretativas. Interpretar, por sua vez, 

permite a descontinuidade de práticas, sua reinvenção, a abertura para as mudanças, o 

rompimento com o previsto, exercendo influências para a ação do sujeito como agente 

histórico. Apropriação pode ser compreendida então, basicamente, como a leitura que o 

sujeito faz das representações do mundo e o que essa leitura permite ao sujeito. Nesta 

relação, entre a representação e a apropriação, conforme Chartier (2002), é que são 

viabilizadas as mudanças na sociedade.  

Portanto, trabalhamos com o conceito de representação de Chartier (2002) e 

tomamos o livro como uma fonte de representações: de uma determinada época, de uma 

determinada sociedade e tantos outros objetos de representações, quanto são possíveis 

de ser explorados na obra Infância, para além do que configuramos como o objetivo 

desta pesquisa. Ao passo que compreendemos quais são as representações de escola que 

Graciliano remonta na sua obra, podemos nos aproximar das apropriações que ele 

efetuou dessa escola. Isto é, que leitura fez dessa escola e o que a leitura (subjetivação) 

dessa escola permitiu ou contribuiu para o Graciliano.  

De posse dos fragmentos com os termos que perpassam o entendimento do 

nosso objetivo de pesquisa, bem como empregando os conceitos de representação e 

apropriação para a pesquisa, a seguir, apresentaremos algumas das representações que 

conseguimos identificar em Infância.  
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3.2 Um olhar curioso sobre a escola 

 

No primeiro capítulo, Nuvens, uma das primeiras lembranças do mundo ao 

entorno de Graciliano reporta-nos a um exercício de alfabetização e nos apresenta a 

primeira representação reconstruída pelo autor em referência à escola e ao professor: 

 

Mas daquela hora antiga, daqueles minutos, lembro-me perfeitamente. 

Achava-me numa vasta sala, de paredes sujas. Com certeza não era 
vasta, como presumi: visitei outras semelhantes, bem mesquinhas. 

Contudo pareceu-me enorme. Defronte alargava-se um pátio, enorme 

também, e no fim do pátio cresciam árvores enormes, carregadas de 
pitombas. [...] A sala estava cheia de gente. Um velho de barbas 

longas dominava uma negra mesa, e diversos meninos, em bancos sem 

encostos, seguravam folhas de papel e esgoelavam-se: — Um b com 

um a — b, a: ba; um b com um e — b, e: be. Assim por diante, até u 
(RAMOS, 2009, p. 10). 

 

O fato de umas das primeiras memórias de Graciliano referir-se a uma 

representação da escola e do professor já muito nos revela. De uma infinidade de 

possíveis primeiras lembranças, a escola foi a que se fixou na memória do autor. 

Chartier (2002, p. 17) chama-nos a atenção para considerar que “as percepções do social 

não são de forma alguma discursos neutros”. Elas relacionam-se com o modo como o 

sujeito vai se constituindo socialmente. Reflitamos: quem foi o sujeito Graciliano? Um 

escritor, que por sua vez viveu da escrita e da leitura cotidianamente. Sob essa ótica, 

qual instituição tem o papel primordial na transmissão das primeiras letras, do cálculo, 

dos conhecimentos científicos e dos saberes que a humanidade historicamente 

acumulou? A escola. Assim, podemos conjeturar que esse foi um dos motivos pelos 

quais Graciliano preservou a memória da escola em detrimento de outros fatos 

observados e vividos. 

Nesse episódio, a família de Graciliano encontrava-se em um percurso de 

mudança de Quebrangulo-AL para Buíque-PE em 1895. A escola serviu de pouso da 

viagem. O autor recorda: “[...] tínhamos deixado a cidadezinha onde vivíamos, em 

Alagoas, e entrávamos no sertão de Pernambuco, eu, meu pai, minha mãe, duas irmãs” 

(RAMOS, 2009, p. 11). Nesse ambiente diferente, novo, incomum, o menino Graciliano 

percebeu o professor, os alunos e a soletração silábica da cartilha. E ainda fez outras 

observações resgatando as suas lembranças: 
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Em escolas primárias da roça ouvi cantarem a soletração de várias 

maneiras. Nenhuma como aquela, e a toada única, as letras e as 

pitombas convencem-me de que a sala, as árvores, transformadas em 
laranjeiras, os bancos, a mesa, o professor e os alunos existiram. [...]. 

Em pé, junto ao barbado, uma grande moça, que para o futuro 

adquiriu os traços de minha irmã natural, tinha nas mãos um folheto e 
gemia: — A, B, C, D, E (RAMOS, 2009, p. 10).  

 

Consideramos que a representação da escola primária da roça, marcadamente 

registrada na memória do menino, ficou transposta como lugar que acolheu a sua 

família, que tinha uma vasta sala, um pátio enorme, árvores, laranjeiras, crianças 

cantando em toada e um professor. A maneira como Graciliano reconstruiu essa 

primeira representação da escola, quer dizer, a maneira como a descreveu, como 

selecionou as palavras, a forma como as crianças cantavam a soletração do alfabeto, 

diga-se de passagem, “nunca mais escutado por ele, em escolas do interior”, nos 

transpõe uma representação da escola como um ambiente que o impactou, despertando a 

admiração da cena que, de algum modo, ficou registrada em sua memória.  

No capítulo A Vila, ao contar sobre o novo ambiente onde a sua família instalou 

moradia, na cidade de Buíque, o menino Graciliano comparou a vila a um corpo 

aleijado; isto é, tronco, pernas, cabeças, virilhas, braço, coxa, pé, cotovelo etc., e 

descreveu a escola como alguém que olha à certa distância, mas atento às características 

do mestre que nela havia: 

 

Alguns becos rasgavam-se no tronco: um ia ter à lagoa; outro fazia um 

cotovelo, dobrava para o Cavalo-Morto, areal mal afamado que 
findava no sítio de Seu Paulo Honório; no terceiro as janelas do 

Vigário espiavam as da escola pública, alva, de platibanda, regida por 

um sujeito de poucas falas e barba longa, semelhante ao mestre rural 

visto anos atrás. Essa parecença me deu a convicção de que todos os 
professores machos eram cabeludos e silenciosos (RAMOS, 2009, p. 

51-52). 

 

Nesse fragmento, temos a representação da escola pública da vila a partir da 

descrição alva e de platibanda. Esses traçados revelam uma escola branca com 

estruturas arquitetônicas que permitiam ao Vigário observá-la da sua janela. Essa 

arquitetura era muito comum nas estruturas físicas das escolas da primeira metade do 

século XX no Brasil. Outro ponto muito recorrente nesse período, que podemos 

observar no fragmento, era a influência da igreja católica na Educação. Ainda nessa 

escola, de fachada ornamentada, tem-se a figura do professor que leva o menino a 
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recobrar na memória a imagem do velho de barbas longas da escola rural. A partir deste 

exercício de retorno ao passado, foi possível a comparação das aparências físicas e dos 

comportamentos dos professores. A constatação das semelhanças fez com que o menino 

tivesse uma representação formada sobre todos os professores homens quando concluiu 

que “todos os professores machos eram cabeludos e silenciosos”, transparecendo, assim, 

uma figura muito mais sisuda e ensimesmada que fraternal. 

 

3.3 A escola era horrível e eu não podia negá-la, como negara o inferno 

 

No capítulo designado A escola, Graciliano recorda as suas lembranças de 

quando tinha seis anos de idade em 1898. Descreve como foi o seu sentimento ao saber 

que frequentaria uma escola. Não obstante, também, apresentou qual o conhecimento 

que detinha sobre tal instituição antes mesmo de frequentá-la; ou seja, qual a sua 

representação preconcebida: 

 

A notícia veio de supetão: iam meter-me na escola. Já me haviam 

falado nisso, em horas de zanga, mas nunca me convencera de que 

realizassem a ameaça. A escola, segundo informações dignas de 
crédito, era um lugar para onde se enviavam as crianças rebeldes. Eu 

me comportava direito: encolhido e morno, deslizava como sombra. 

As minhas brincadeiras eram silenciosas. E nem me afoitava a 

incomodar as pessoas grandes com perguntas. Em consequência, 
possuía ideias absurdas, apanhadas em ditos ouvidos na cozinha, na 

loja, perto dos tabuleiros de gamão. A escola era horrível — e eu não 

podia negá-la como negara o inferno. Considerei a resolução de meus 
pais uma injustiça. Procurei na consciência, desesperado, ato que 

determinasse a prisão, o exílio entre paredes escuras. Certamente 

haveria uma tábua para desconjuntar-me os dedos, um homem furioso 

a bradar-me noções esquivas. Lembrei-me do professor público, 
austero e cabeludo, arrepiei-me calculando o vigor daqueles braços. 

Não me defendi, não mostrei as razões que me fervilhavam na cabeça, 

a mágoa que me inchava o coração. Inútil qualquer resistência 
(RAMOS, 2009, p. 118-119). 

  

“A escola era horrível – e eu não podia negá-la”. Nessa afirmação, fica clara a 

representação que Graciliano possuía da escola e a impossibilidade de evitar esse 

infortúnio. A escola era um lugar para “onde se enviavam as crianças rebeldes”, aquelas 

que precisavam de correção. Isso soava como uma injustiça para com o menino 

Graciliano, posto que ele se “comportava direito”. Mas não tinha opção: teria que 

conviver com essa adversidade, ir para a prisão e se exilar em “paredes escuras”. A 
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representação da escola ruim  aproxima a instituição escolar à prisão – paredes escuras, 

com a obscuridade, com a falta de luz, o lugar dos rebeldes.  

O curioso é que essa representação de escola que o menino Graciliano 

apresentou ocorreu segundo a representação de outros, de “informações dignas de 

crédito”. Dos adultos talvez? Das conversas que espreitava? Das ameaças que recebia? 

Talvez, essa dureza na representação da escola, esse medo e esse pavor tenham se 

formado pelas “ideias absurdas, apanhadas em ditos ouvidos na cozinha, na loja, perto 

dos tabuleiros de gamão”, ou, talvez, em horas de zanga, quando os adultos o 

repreendiam ameaçando-o colocá-lo na escola. Diferente do inferno que não existia no 

plano da materialidade física e cotidiana das pessoas, a escola era real, com 

características que podiam ser descritas por aqueles que detinham conhecimento de 

causa. 

Nessa representação de escola horrível, o menino Graciliano já presumia que 

poderiam acontecer algumas crueldades. Certamente, haveria na escola e, nesse ponto, 

concebe outra representação, um professor “austero e cabeludo”, furioso, pronto a 

machucar-lhe as mãos, com um pedaço de tábua – a palmatória. O menino já se 

apavorava apenas em pensar a força do braço do professor manejando a tábua a 

castigar-lhe as mãos: “arrepiei-me calculando o vigor daqueles braços”. E a tortura não 

ficou só na imaginação, mas foi principiada nos preparativos para ir à escola: 

 

Trouxeram-me a roupa nova de fustão branco. Tentaram calçar-me os 

borzeguins amarelos: os pés tinham crescido e não houve meio de 
reduzi-los. Machucaram-me, comprimiram-me os ossos. As meias 

rasgavam-se, os borzeguins estavam secos, minguados. Não senti 

esfoladuras e advertências. As barbas do professor eram imponentes, 

os músculos do professor deviam ser tremendos. A roupa de fustão 
branco, engomada pela Rosenda, juntava-se a um gorro de palha. Os 

fragmentos da carta de ABC, pulverizados, atirados ao quintal, 

dançavam-me diante dos olhos. ‘A preguiça é a chave da pobreza. 
Fala pouco e bem: ter-te-ão por alguém. D, t, d, t’. Quem era Terteão? 

Um homem desconhecido. Iria o professor mandar-me explicar 

Terteão e a chave? Enorme tristeza por não perceber nenhuma 

simpatia em redor. Arranjavam impiedosos o sacrifício — e eu me 
deixava arrastar, mole e resignado, rês infeliz antevendo o matadouro. 

Suspenderam o suplício, experimentaram-me uns sapatos roxos de 

marroquim, folgados. Tive um largo suspiro de consolo passageiro. 
Pelo menos estava livre dos calos. Para que pensar no resto? Males 

inevitáveis iam chover em cima de mim. Joaquim Sabiá era feliz. D. 

Conceição, ocupada no oratório, dirigindo-se aos santos, largava-o na 
areia do beco (RAMOS, 2009, p. 118-119). 
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Uma representação possível de se observar nessa fala de Graciliano é revelada 

por meio dos cuidados e da preparação em montar o menino para ir à escola, compor o 

aluno, as vestimentas, o gorro de palha, a carta do ABC. Chartier (2002, p. 21-22) 

aborda as representações do mundo social e natural propostas por meio das imagens e 

pelas formas de “teatralização da vida social”: 

 

Todas elas têm em vista fazer com que a identidade do ser não seja 
outra coisa senão a aparência da representação, isto é, que a coisa não 

exista a não ser no signo que a exibe. [...]. Os nossos magistrados têm 

conhecido bem esse mistério. As suas vestes vermelhas, os seus 
arminhos, que envolvem em mantos felinos, os palácios onde exercem 

a justiça, as flores de liz, todo esse augusto aparelho é muito 

necessário; e se os médicos não tivessem sotainas e mulas e os 

doutores não tivessem barretes quadrados e becas demasiado largas de 
quatro panos, nunca teriam enganado o mundo, que não consegue 

resistir a uma montra tão autêntica. 

 

Para o adulto que vestia o menino, era preciso que ele se parecesse com um 

aluno. E, para o menino, o que mais além da vestimenta poderia caracterizá-lo como 

tal? Soletrar, saber a cartilha, responder aos questionamentos do professor, uma 

enxurrada de fenômenos típicos da representação que ele tinha de escola passavam-lhe 

pela cabeça. E com tanto desgaste mental, não sobrara energia para reagir diante de tal 

feita – o corpo mole, resignado, denota, assim, alguém que já se dava por vencido. 

Percebemos, desse modo, que vestir o menino para ir à escola deixa de ser uma 

simples ação e passa a ser um ritual, a fim de construir a representação de aluno 

desejável para a escola: 

 

Lavaram-me, esfregaram-me, pentearam-me, cortaram-me as unhas 

sujas de terra. E, com a roupa nova de fustão branco, os sapatos roxos 

de marroquim, o gorro de palha, folhas de almaço numa caixa, penas, 
lápis, uma brochura de capa amarela, saí de casa, tão perturbado que 

não vi para onde me levavam. Nem tinha tido a curiosidade de 

informar-me: estava certo de que seria entregue ao sujeito barbado e 

severo, residente no largo, perto da igreja. Conduziram-me à Rua da 
Palha, mas só mais tarde notei que me achava lá, numa sala pequena. 

Avizinharam-me de uma senhora baixinha, gordinha, de cabelos 

brancos. Fileiras de alunos perdiam-se num aglomerado confuso. As 
minhas mãos frias não acertavam com os objetos guardados na caixa; 

os olhos vagueavam turvos, buscando uma saliência na massa 

indistinta; a voz da mulher gorda sussurrava docemente (RAMOS, 

2009, p. 120). 
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Nessa passagem, fica em evidência a presença do higienismo na escola. O zelo 

com a higiene pessoal do menino – cabelos penteados, unhas cortadas e roupas brancas. 

O menino encontrava-se montado, desde as vestimentas aos materiais didáticos que 

portava – folhas de almaço em uma caixa, lápis, borracha e penas. Aturdido, esperava as 

piores experiências. Para a sua surpresa, ao chegar à escola, não fora recebido pelo 

professor severo, mas por “uma senhora baixinha, gordinha, de cabelos brancos”, de voz 

sussurrante e doce. Que alívio! O capítulo D. Maria é dedicado integralmente a essa 

mestra, professora, Dona, quem desanuviou a representação do menino Graciliano a 

respeito da escola horrível e do professor sisudo. A professora era uma mulher afável, 

de voz branda, paciente a corrigir as atividades “dos olhos doces, um sorriso 

permanente se derramava, rejuvenescia a cara redonda” (RAMOS, 2009, p. 127). 

Permitia ao menino maior desenvoltura nos seus afazeres escolares, visto que ela não 

lhe conferia medo. Dessa maneira, poderia estudar com mais tranquilidade. D. Maria, 

para a sua felicidade e dos demais alunos, “encerrava uma alma infantil. O mundo dela 

era o nosso mundo, aí vivia farejando pequenos mistérios nas cartilhas. Tinha dúvidas 

numerosas, admitia a cooperação dos alunos, e cavaqueiras democráticas animavam a 

sala” (RAMOS, 2009, p. 123). D. Maria constituiu a representação da professora 

paciente, cuidadosa e dedicada aos alunos. 

No capítulo Dona Maria, mais uma vez, notamos o cuidado com a higiene e um 

evento de alfabetização na escola: 

 

A mulher gorda chamou-me, deu-me uma cadeira, examinou-me a 

roupa, o couro cabeludo, as unhas e os dentes. Em seguida abriu a 

caixinha branca, retirou o folheto: 
— Leia. 

— Não senhora, respondi confuso. 

Ainda não havia estudado as letras finas, menores que as da carta de A 

B C. Necessário que me esclarecessem as dificuldades (RAMOS, 
2009, p. 121).  

 

Nesse episódio, a preocupação com a higiene da criança parte da professora. 

Não era apenas a família que tinha a preocupação em compor o aluno. A escola também 

evidenciava essa necessidade. Como citou Chartier (2002, p. 112), nas estruturas de 

representação, “a realidade de uma posição social não é mais do que aquilo que a 

opinião considera que ela é”. A representação se afirma, se mantém, na medida em que 

relaciona o lugar que o sujeito ocupa com as representações que este cria para si próprio 

e os créditos que lhe são atribuídos pelos outros sujeitos. Não bastava à família ter esse 
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zelo com o aluno. A escola também tinha que tomar esses cuidados. Ao passo que a 

escola mantivesse um padrão de aluno, ela também manteria o padrão de representação 

de escola que ela desejava exibir. As noções de higiene confeririam, portanto, 

credibilidade à escola. 

Quando D. Maria pediu a Graciliano que ele lesse o folheto, a ideia que sua 

atitude conferiu foi que ela desejava tomar conhecimento dos saberes que o menino 

dispunha, como em uma atividade que denunciasse o conhecimento prévio da sua 

alfabetização. Mas o menino não conhecia as letras cursivas. D. Maria o esclareceu 

sobre as letras e orientou que ele prosseguisse sozinho. Ele obedeceu com satisfação: 

“aquela brandura, a voz mansa, a consertar-me as barbaridades, a mão curta, a virar a 

folha, apontar a linha, o vestido claro e limpo, tudo me seduzia. Além disso, a 

extraordinária criatura tinha um cheiro agradável” (RAMOS, 2009, p. 122), algo 

incomum entre as pessoas que ele conhecia. O menino conta que, distante das 

austeridades que o amedrontava, se tranquilizou, mas se mantinha alerta a desenvolver a 

atividade: “dominava os receios e a tremura, desejava findar a obrigação antes que 

estalasse a cólera da professora”, mas novamente, para o seu espanto, isso não 

aconteceu. E ele explorou diversas páginas e até ganhou elogios modestos da 

professora.  

A primeira experiência com a escola não foi tão pavorosa como ele havia 

imaginado. O medo da escola e da professora facilmente se dissipou no primeiro 

contato com D. Maria. Além da representação da professora cuidadosa e dedicada aos 

alunos, o menino também observou a representação de segurança que os seus materiais 

didáticos e as roupas lhe conferiam: “findo o embaraço, fechei o volume, e observei os 

colegas. A caixa de pinho, a roupa de fustão branco e os sapatos roxos incutiam-me 

alguma segurança” (RAMOS, 2009, p. 123). Assim, encarnou de modo palatável a 

figura do aluno. 

Também no capítulo D. Maria, encontramos materiais didáticos que eram de uso 

comum dos professores: 

 

A escola exigia palmatória, mas não consta que o modesto emblema 

de autoridade e saber haja trazido lágrimas a alguém. D. Maria nunca 

o manejou. Nem sequer recorria às ameaças. Quando se aperreava, 
erguia o dedinho, uma nota desafinava na voz carinhosa — e nós nos 

alarmávamos. As manifestações de desagrado eram raras e breves. A 

excelente criatura logo se fatigava da severidade, restabelecia a 
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camaradagem, rascunhava palavras e algarismos, que reproduzíamos 

(RAMOS, 2009, p. 124).  

  

Todavia, mais uma vez, D. Maria quebra com o arquétipo do professor “furioso 

a bradar noções esquivas” (RAMOS, 2009, p. 119). A palmatória, como se sabe, era um 

instrumento corretivo com o qual se castigava batendo na palma da mão. Mas a 

professora doce era incapaz da utilização de tal recurso. Ela desconstrói a representação 

de tal objeto ao não se render à fúria: “D. Maria representava para nós essa grande ave 

maternal — e, ninhada heterogênea, perdíamos, na tepidez e no aconchego, os 

diferentes instintos de bichos nascidos de ovos diferentes (RAMOS, 2009, p. 127)”. D. 

Maria era a representação de uma mãe, que, com seus cuidados, imputava em seus 

alunos, enquanto representação de seus filhos, as noções de educação e civilidade sem 

recorrer aos instrumentos de castigo. 

 Mais uma vez, no capítulo D. Maria, surge a atenta preocupação da professora 

com a higiene do aluno: 

 

Uma vez em que me extenuava na desgraçada tarefa percebi um 

murmúrio: 
— Lavou as orelhas hoje? 

— Lavei o rosto, gaguejei atarantado. 

— Perguntei se lavou as orelhas. 
— Então? Se lavei o rosto, devo ter lavado as orelhas.  

D. Maria, num discurso, afastou-me as orelhas do rosto, aconselhou-

me a tratar delas cuidadosamente. Isto me encheu de perturbação e 
vergonha. Se a mulher me desse cocorotes ou bolos, eu me zangaria, 

mas aquela advertência num  rumor leve deixou-me confuso, de olhos 

baixos, com desejo de meter-me na água, tirar do corpo as impurezas 

que ofendiam vistas exigentes. Nunca minha família se ocupava com 
semelhantes ninharias, e a higiene era considerada luxo. Na manhã 

seguinte levantei-me cedo, abri a janela da sala de jantar, cheguei-me 

ao lavatório de ferro, enchi a bacia, vagarosamente, para não acordar 
as pessoas e o papagaio. Fiquei talvez uma hora a friccionar-me, a 

ensaboar-me, até que o sol nasceu e as dobradiças das portas 

rangeram. [...]. Fui olhar-me ao espelho da sala: as orelhas se 
arroxeavam, como se tivessem recebido puxavantes. Estariam bem 

limpas? [...]. A professora notou o exagero, segredou-me que deixasse 

as orelhas em paz. Desobedeci: havia contraído um hábito e receava 

outra admoestação, pior que insultos e gritos (RAMOS, 2009, p. 124-
126). 

  

A observação possível de concebermos nesse fragmento é que a representação 

de higiene que a escola desejava ensinar à criança superava os ensinamentos familiares. 

O menino considerou a colocação da professora descabida. No entanto, não suportava as 

avaliações desagradáveis. Graciliano, a esse respeito, alegou que sua família não era tão 
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exigente. Pelo contrário, condenava os excessos de limpeza: “lembro-me de ter ouvido 

alguém condenar certa hóspeda que, antes de ir para a cama, pretendia banhar-se: – 

Moça porca” (RAMOS, 2009, p. 125). O menino se apropriou dos aconselhamentos da 

professora e adquiriu um hábito. A escola tem essa capacidade, esse poder de inscrever 

nos sujeitos modos de ser e estar no mundo.  

Nesse tempo, Graciliano acompanhou a mãe à fazenda do avô materno. Ela 

estava para dar à luz e essa viagem atrapalhou o seu desenvolvimento com o novo 

volume do Barão de Macaúbas. Iniciado pela D. Maria, por meio de palavras simples, a 

professora tentava exprimir a complexa história contida no livro. E o temido livro teve 

continuidade nos ensinamentos do avô materno: 

 

Mas o velho dava às letras nomes desconhecidos, lia de forma 

esquisita — e eu lamentava a ausência de D. Maria, a excelente mestra 
que me deixava errar, murmurava conselhos com doçura, como se 

pedisse desculpa. Meu avô era exigente. Detinha-se numa desgraçada 

sílaba, forçava-me a repeti-la, e isto me perturbava. [...]. Os meus 
conhecimentos debandavam; as linhas misturavam-se, fugiam; no 

papel e dentro de mim grandes manchas alargavam-se. [...]. O grito 

ribombava, enchia-me de pavor, transformava-se pouco a pouco numa 

gargalhada imensa que atraía gente e me encabulava. A alegria 
ruidosa parecia-me intempestiva; as minhas tolices não tinham graça 

(RAMOS, 2009, p. 136). 

 

Durante a estadia na casa do avô, o patriarca acompanhou Graciliano nas leituras 

e ensinamentos, denotando possuir algum capital escolar. O menino comentou que, sem 

muito sucesso, ele tentava melhorar o seu intelecto, mas a repressão dissimulada e o 

carinho rústico do avô amedrontavam e confundiam a sua cabeça.  

A primeira história do Barão de Macaúbas lhe soou antipática. Um conto 

pedante de um menino, Miguelzinho, que conversava com os passarinhos, atravancou o 

desenvolver de sua alfabetização por um considerável tempo. Eram impensáveis para 

ele diálogos tão complexos entre o passarinho e o menino, outros bichos e insetos. 

“Infelizmente um doutor, utilizando bichinhos, impunha-nos a linguagem dos doutores. 

– Queres tu brincar comigo? O passarinho, no galho, respondia com preceito e moral” 

(RAMOS, 2009, p. 130).  

Graciliano estranhou a forma como o menino perguntou ao passarinho, e ainda 

houve maior estranhamento nas respostas da ave: “sabida e imodesta” (RAMOS, 2009 

p. 129). Como poderiam esses personagens se comunicarem de maneira tão elaborada? 

Os viventes que ele conhecia e relacionava se entendiam aos berros, às queixas, às 
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narrativas de suas aventuras, e isso não lhe soava despropositado; pelo contrário, bem 

familiar e comum. Logo, sem compreender bem as histórias compiladas pelo Barão de 

Macaúbas, receava e confundia tal livro com os ensinamentos da catequese: “temi o 

barão de Macaúbas, considerei-o um sábio enorme, confundi a ciência dele com o 

enigma apresentado no catecismo. – Podemos entender bem isso? – Não: é um 

mistério” (RAMOS, 2009, p. 131).  

Essa passagem de Graciliano na fazenda do avô permite observar ao menos duas 

representações. A primeira é, ainda que de maneira modesta, sem o domínio refinado 

das letras, “lendo de maneira esquisita”. Havia, na família, alguns esforços para o 

menino estudar, para o menino aprender a ler, nesse fragmento especificamente, 

reportando a figura do avô. A outra representação é a crítica que o menino faz ao 

traumático material didático, ao livro O Barão de Macaúbas. A linguagem apresentada 

para o menino no livro se distanciava muito de sua realidade, não fazia sentido algum as 

histórias com diálogos elaborados entre bichos e humanos. Um conhecimento 

inalcançável, assim como os ensinamentos religiosos, que a razão humana não poderia 

compreender. A figura do Barão apresentada na capa do livro, um homem de longas 

barbas, remetia-o às lembranças do professor, que o amedrontava num passado remoto 

e, certamente, conferia mais repulsa ao material.  

No ano de 1899, a família de Graciliano retornou para o estado de Alagoas e 

mudou-se para a cidade de Viçosa, onde residiam alguns parentes. No capítulo 

Adelaide, ele conta que foi matriculado em uma nova escola: 

 

Matricularam-me na escola pública da professora Maria do O, mulata 
fosca, robusta em demasia, uma das criaturas mais vigorosas que já vi. 

Esse vigor se manifestava em repelões, em berros, aos setenta ou 

oitenta alunos arrumados por todos os cantos. Localizaram-me no 
corredor – e, pouco fiscalizado, quase despercebido, reabri desgostoso 

o terceiro livro do Barão de Macaúbas, tornei a encalhar nas regras de 

pontuação [...] Mandavam-me rabiscar algumas linhas pela manhã. 
Logo no início desse terrível dever, o pior de todos, surgiu uma 

novidade que me levou a desconfiar da instrução de Alagoas: no 

interior de Pernambuco havia 1899 depois dos nomes da terra e do 

mês; escrevíamos agora 1900, e isto me embrulhou o espírito. Faltou-
me a explicação necessária. Como a doce mestra sertaneja, clara, de 

belos caracóis imaculados, superava a outra, escura, agreste, de 

músculos rijos, nos olhos raivosos estrias amarelas, considerei a nova 
data um erro. Com certeza não foi esta reflexão que me endureceu a 

munheca e povoou de borrões o traslado, mas pode ter tido influência: 

realmente não caprichei na fatura de sinais duvidosos (RAMOS, 2009, 

p. 180-181). 
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Nesse fragmento, Graciliano versa sobre mais uma nova escola pública em que 

foi matriculado. Depara-se, novamente, com uma professora. Entretanto, e em nada, 

esta lembrava-lhe a antiga professora da cidade de Buíque-PE, a adorável Dona Maria. 

Aqui, temos uma novidade: D. Maria do O era uma professora negra – “mulata fosca” –, 

e foi representada pelo menino como uma professora forte, austera, que ministrava aos 

gritos uma classe de alunos repleta, com 70 ou 80 alunos. É possível notarmos que as 

condições de ensino não eram as melhores: Graciliano encontrava-se no corredor e 

havia “alunos arrumados por todos os cantos”. Outra representação que observamos 

trata-se dos parcos conhecimentos matemáticos de que o menino dispunha. Quando 

iniciou uma atividade, ao reparar o registro do ano, do nome da cidade e do mês, ficou 

espantado com os números que representavam o ano. O menino desconhecia a 

sequência matemática: não sabia que após 1899, seguindo a lógica da progressão 

aritmética (1899+1 = 1900), 1900 configuraria o ano em que estavam. E não teve a 

assistência da nova professora, Dona Maria do O, para a resolução de tal problema. A 

superioridade da professora de Buíque, Dona Maria, se confirmou na comparação, 

dentre as várias características, por meio das cores das professoras, estilos, seus corpos, 

e seus modos de exposição.  

No fragmento subsequente, ainda no capítulo Dona Maria do O, o menino 

Graciliano reafirma a representação que tinha da professora, austera e furiosa, mas 

endossou a perversidade que a compunha , misturando as suas características físicas 

com as suas características psicológicas e morais : 

 

Constrangida no espartilho, branqueada a pó-de-arroz, D. Maria do O 
fingia humanizar-se lá fora: a voz amansava, a carne se reprimia, 

doméstica, os bugalhos amarelentos se ocultavam sob as pálpebras 

roxas – e a fera metia as garras nos cabelos das crianças, adulando. 
Entre as vítimas desse diabo, a mais infeliz era minha prima Adelaide. 

Os pais não queriam separar-se dela. E, ricos, podendo confiá-la a 

estabelecimento que ensinasse línguas difíceis, tinham resolvido 
instruí-la sem perdê-la de vista. Os colégios mais ou menos europeus 

ficavam longe. Iriam soltá-la por este mundo, sujeita a 

inconveniências? Não. A pequena conservaria, perto de casa, todas as 

virtudes: bordaria fronhas; ligar-se-ia no altar, sem namoro, a um 
rapaz de juízo e fortuna, bem apessoado. E diferençar-se-ia das 

mulheres que fumavam cachimbo de barro. Uma Adelaide letrada, não 

muito letrada, com as inovações e as letras necessárias. Uma Adelaide 
que se banhasse no riacho e falasse francês. Ora, João Leite, dono do 

Cavalo-Escuro, não conhecia os degraus da ciência. Acreditara num 

diploma da escola normal, entregara a filha a D. Maria do O. E, em 

consequência, uma vez por semana, carros de bois e cargueiros 
derramavam na escola formas de açúcar, melado, sacos de grão, 
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farinha. A princípio esse exagero fora recebido com alvoroço, mas 

habituaram-se a ele, esqueceram agradecimentos, enfim aboliram as 

gatimônias dispensadas ao portador risonho, o crioulo José Luís. 
Adelaide se rebaixara. Estava ali quase órfã — e a horrenda mulata 

inchava e se envaidecia, publicando por meios indiretos que fazia 

caridade a uma intrusa. Insensível ao pagamento largo, torturava-a 
(RAMOS, 2009, p. 182-183). 

 

De acordo com as descrições do menino, D. Maria do O era dissimulada: “fingia 

humanizar-se lá fora”, alterava a gravidade da voz; fingia suportar as crianças, 

acariciando os seus cabelos, em uma maquiagem desconcertante, a professora negra, 

esforçava-se em tornar-se branca. O menino tinha uma prima que estudava nesse 

mesmo colégio. E a menina, Adelaide, era a vítima das maldades da professora, que a 

castigava indistintamente. Os pais de Adelaine, preocupados com a educação da filha, 

mantiveram-na em um colégio por perto, onde eles pudessem observá-la e contribuir 

com a educação que eles achavam necessário a uma menina que “bordaria fronhas; 

ligar-se-ia no altar, sem namoro, a um rapaz de juízo e fortuna, bem apessoado”, mas 

não imaginavam quem pagaria o preço da negociação que o pai de Adelaide tratou com 

a escola.  

O que Graciliano nos transpõe é que existiu nessa relação uma vingança por 

parte da professora, que tratava Adelaide, como a quem se trata quando confere um 

favor, ou talvez como alguém que se considera um escravo. Ele notou na professora, 

que buscava se embranquecer, que a tortura destinada a Adelaide representava a raiva 

que ela continha da sua condição de subjugada socialmente. “Certamente não começara 

impondo-lhe maus-tratos: afeita à liberdade, ao mando, às correrias, às injúrias a 

caboclos na bagaceira, Adelaide se rebelaria contra a nova autoridade, aparentemente 

igual às figuras que serviam na casa-grande” (RAMOS, 2009, p. 183). Mas a professora 

foi dominando a menina aos poucos, foi enfraquecendo-a e a castigava com preceitos de 

trabalho educativo. Adelaide, aos poucos, se tornou a criada da professora.  

Havia na escola três tias da professora que também maltratavam a menina com 

os serviços domésticos. “Essas fúrias boçais vinham de classe muito baixa, tinham 

decerto adquirido em senzalas o veneno que destilavam. Da subserviência, antiga, 

passavam às ordens brutais, vingavam-se numa possível descendente de senhores 

remotos” (RAMOS, 2009, p. 184). E Adelaide se sucumbia ao trabalho e às torturas. O 

menino não tinha coragem de fazer nada, mas se revoltava com isso: “longe da escola, 

em arrancos de coragem, afrontei as megeras — Ah! negras!” (RAMOS, 2009, p. 184) 
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Ele tinha parcas notícias da escravidão, sem instrumentos de tortura, quase aceitável. 

Não lhe ocorria que alguém labutara pela lavoura do algodão e da cana. Para ele, as 

plantas brotavam e cresciam sozinhas. “E não pensava no sacrifício necessário às três 

mulheres para levantar a sobrinha fusca, desbastá-la, vesti-la, escová-la, impingi-la na 

sociedade. Essa metamorfose era casual. E arrepiava-me” (RAMOS, 2009, p. 185). 

No capítulo Os astrônomos, Graciliano, já matriculado em outra escola, 

demonstra uma representação da escola do interior, a qual frequentara: 

 

O lugar de estudo era isso. Os alunos se imobilizavam nos bancos: 

cinco horas de suplício, uma crucificação. Certo dia vi moscas na cara 

de um, roendo o canto do olho, entrando no olho. E o olho sem se 
mexer, como se o menino estivesse morto. Não há prisão pior que uma 

escola primária do interior. A imobilidade e a insensibilidade me 

aterraram. Abandonei os cadernos e as auréolas, não deixei que as 
moscas me comessem. Assim, aos nove anos ainda não sabia ler 

(RAMOS, 2009, p. 206). 

 

Mais uma vez, Graciliano retrata a representação da escola primária do interior 

como se esta fosse uma prisão. Para a construção dessa imagem da escola-prisão, o 

autor descreve com minúcias o sentimento de desprezo que tinha pela escola, onde os 

alunos ficavam imobilizados, isto é, presos por horas a fio à mercê das moscas e à 

debalde, posto que, aos noves anos, frequentando a escola, ainda não sabia ler. Uma 

escola prisioneira da falta de conhecimento, do saber, da falta de estrutura física, quiçá 

da falta de limpeza, dada às moscas. O lugar de estudo, como Graciliano apregoa, é 

limitado. O autor nos denota que a escola-prisão nada mais é do que o retrato da escola 

pobre, do interior sertanejo, aquela já presente nas suas primeiras representações desse 

espaço. 

Em 1905, Graciliano Ramos foi para outra escola, o Colégio Interno Quinze de 

Março, na cidade de Maceió. Nessa instituição, o garoto presenciou, novamente, fortes 

cenas de violência. Um dos alunos desse colégio era alvo de penosas torturas: 

 

No colégio havia um aluno particularmente desgraçado. Diziam que 

não prestava, embora se recusassem de ordinário a especificar as suas 

faltas, cochichadas com gestos de repugnância. À tarde, na hora de 

recreio que enchia de algazarra a calçada e a rua, afastavam-se dele, 
ostensivos, e se alguém transgredia essa dura norma, arriscava-se a 

nivelar-se ao réprobo. Acatávamos uma possível opinião da maioria, 

apesar de nunca havermos discutido o assunto: cada um supunha a 
condenação firmada e receava comprometer-se. O maior deles foi o 

diretor: isolou-o numa ponta de banco, transformou-o em bicho de 
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circo, espécie de Joaquina ou Jacob, dois gorilas que nos tinham 

maravilhado. Injusto em demasia, sempre lhe considerou o trabalho 

mal feito, responsabilizou-o por erros alheios, em momentos de zanga 
não disfarçou o ódio: — Olhem aquele sem-vergonha (RAMOS, 

2009, p. 255-256).  

   

Nesse fragmento, fica explícita a violência sofrida por um aluno no colégio e 

ninguém possuía uma explicação para tal situação. Não se sabia o porquê dos maus-

tratos, mas todos reproduziam a violência. Os abusos partiam, principalmente, do gestor 

escolar, o diretor, que, de certa forma, incentivava os demais alunos a também 

praticarem tal maldade. O aluno era chamado pelo diretor de “sem-vergonha” e era 

responsabilizado por problemas que não havia causado. Sempre passava por situações 

humilhantes diante de todos na escola: “o pobre rato fingia-se impassível, escondia-se 

por detrás de um livro; perturbava-se ao cabo de minutos, esmorecia, punha-se a 

tremer” (RAMOS, 2009, p. 256).  

O sentimento que Graciliano tinha ao notar a situação desse aluno era de que 

algo externo devia causar esses transtornos, posto que não pareciam estar relacionados 

às tarefas escolares. O aluno andava cabisbaixo pela escola, trôpego, em trompaços, 

baques fofos no tijolo, arrastar de membros contusos, queixas lamurientas, soluços. 

Certa vez, o diretor, segundo Graciliano, se extrapolou: 

 

Às vezes o homem se excedia: amarrava os braços do garoto com uma 
corda, espancava-o rijo, abria a porta, e a desesperada humilhação 

exibia-se aos transeuntes, fungava, tentava enxugar as lágrimas e 

assoar-se. O choro juntava-se ao catarro, pingava no paletó e na 
camisa — e o pano molhado tinha um cheiro nauseabundo, mistura de 

formiga e mofo (RAMOS, 2009, p. 256-257).  

 

Era escancarada a violência contra o aluno, verbal e física. Nesses fragmentos, 

fica evidente a figura do diretor perverso e cruel. As atitudes dele com tal aluno não se 

tratavam de práticas corretivas, que é sabido que as escolas utilizavam. Ele não 

castigava o aluno com palmatória. Ele o agredia fisicamente, reduzia-o e expunha essa 

condição para toda a escola.  

E o sofrimento do menino o acompanhava em casa. Como suspeitara Graciliano, 

esses problemas não se resumiam ao ambiente escolar. Em casa, o pai, mais perverso 

que o diretor, “martelava-o sem cessar, inventava suplícios: amordaçava-o, punha-lhe as 

costas das mãos sobre a mesa da sala de jantar, malhava nas palmas, quase lhe triturava 

as falanges; prendia-lhe os rejeitos, pendurava-o num caibro [...] (RAMOS, 2009, 



107 

 

258)”. E quando lhe faltava a imaginação, recorria às barbaridades corriqueiras: 

“murros e açoites”. Graciliano recordou que o irmão presenciava tudo atônito. Por 

longos dias, o menino andava alastrado por equimoses de cores diferentes. O corpo 

desse aluno era, pois, a representação concreta de violência sofrida em casa e na escola. 

Mesmo com toda a situação vexatória que esse aluno enfrentava no colégio: 

 

Apesar de tudo, a escola era um refúgio. Canseiras, adulações à 
mulher e aos filhos do diretor, rendiam pelo menos alguma 

indiferença. E isto convinha. Se o rapaz, findas as obrigações, se 

aquietasse, facilmente escaparia, anônimo e incolor. Não podia 
esconder-se. Precisava convívio, estava sempre ensaiando 

camaradagens que se malogravam. Tipos de calças longas e buço 

tinham com ele um procedimento singular: enviavam-lhe bilhetes, 

acenavam-lhe, segredavam-lhe em gíria misteriosa. Esses escorregos 
não exprimiam dedicação. Evitavam-no em público, zangavam-se de 

chofre, perseguiam-no com ditos mordazes (RAMOS, 2009, p. 258-

259). 

   

Mas evitar conflitos, para quem se torna alvo, nem sempre é uma ação possível. 

O lugar que esse aluno ocupava era um lugar de exposição. Seu corpo flagelado era a 

própria “representação como exibição” da violência. 

Portanto, essas passagens revelam que as representações de Graciliano sobre a 

escola podem ser diversas e que vários fatores contribuem para a construção de uma 

representação. Segundo Chartier (2002, p. 17):  

 

As representações do mundo social assim construídas, embora 

aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são 

sempre determinadas pelos interesses de um grupo que as forjam. Daí, 
para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos 

com a posição de quem os utiliza. 

 

A escola materializa-se, dessa forma, não como uma miniatura do mundo em 

que emergem as suas crueldades, mas como a própria vida em seu movimento caótico e 

que, desde a mais tenra idade, em meio aos conflitos, Graciliano tentava organizar, 

compreender e dar sentido. Não há dúvidas de que as experiências vividas na escola 

marcaram o menino e o homem que se fez escritor. Um grande escritor! 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

Ninguém frequenta uma escola ideal. Frequenta-se a escola que é possível 

frequentar quando não se pode pagar pela educação desejada. E ainda quando se paga, 

como mostrado nas memórias de Graciliano, nem sempre é o que se espera. As 

representações da escola do período de infância de Graciliano não eram as desejadas 

pelo menino. Mas aquela era a escola que estava posta para todos. E o menino se 

apropriou do que a escola do seu período tinha a lhe oferecer. As apropriações que ele 

fez da escola, possivelmente, contribuíram para o grande expoente da literatura 

brasileira no qual se tornou. Na prática, despontou e superou as representações de escola 

que pôde frequentar. 

Despontou, pois foram construídas em Graciliano Ramos, com muito esforço da 

família, com o esforço inclusive do avô, as disposições favoráveis frente a um processo 

de escolarização e aceitação da escola, da importância da escola. No entanto, apesar da 

escola, Graciliano Ramos caminharia, porque existiram nele dois tipos de esforços que 

pode se imaginar: que é o que a escola impõe, cobra, muito aquém do que ele poderia 

render, no caso de Graciliano; e os esforços da sua família para a formação social e 

cultural do menino. 

As representações da escola pobre, horrível e prisão, construídas por Graciliano 

Ramos, podem ser compreendidas pela sua formação social e cultural. O pai dele vendia 

cartilha, dicionários e alguns livretos. Graciliano comprava livros por meio do professor 

e agente dos Correios Mário Venâncio e conseguia livros emprestados com o tabelião 

Jerônimo. Além disso, ele também desenvolveu uma disposição: a do menino solitário 

no interior da família. Essa disposição é formadora. Era um menino tímido, isolado 

(cabra-cega e bezerro-encourado). Aferrou-se ao conhecimento, o conhecimento que 

funciona como um elemento muito forte de sustentação e de diferenciação dos sujeitos, 

destes deslocados socialmente. Exemplo disso foi quando Graciliano começou a se 

apropriar do vocabulário dos livros que lia. As pessoas ao seu entorno notaram que o 

menino estava diferente:  

 

Em poucos meses li a biblioteca de Jerônimo Barreto. Mudei hábitos e 

linguagem. Minha mãe notou as modificações com impaciência. 

Jovino Xavier também se impacientou, porque às vezes eu revelava 

progresso considerável, outras vezes manifestava ignorância de 
selvagem. Os caixeiros do estabelecimento deixaram de afligir-me e, 

pelos modos, entraram a considerar-me um indivíduo esquisito. Minha 

A 
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mãe, Jovino Xavier e os caixeiros evaporaram-se. A única pessoa real 

e próxima era Jerônimo Barreto, que me fornecia a provisão de 

sonhos, me falava na poeira de Acácio, no trono de S. Luís, em 
Robespierre, em Marat (RAMOS, 2009, p. 235).  

 

Apesar das mazelas, Graciliano adulto não é descrente da educação escolar. 

Como diretor da Instrução Pública do Estado de Alagoas, ampliou o número de vagas 

nas escolas, com direito a material escolar, uniforme e merenda para os alunos. Vale 

lembrar que estamos falando das primeiras décadas do século XX no Brasil.  

Reconhecia a importância da educação no combate à miséria, não havendo, 

assim, espaço para o rancor apesar das memórias. Contrariamente, eleva-se aquele que 

refletiu desde muito cedo a ponto de se envolver com o tema da educação, 

possivelmente de modo revolucionário para o contexto em que vivia. 

Graciliano nos oportuniza campos de estudos: suas produções, seu 

temperamento, seus pensamentos e sua crítica na descrição da realidade que converge 

em coerência nos seus escritos e nas suas atitudes.  

Isso posto, esta pesquisa abre uma perspectiva, desperta o desejo de conhecer as 

proposições mais amplas de Graciliano Ramos no conjunto de sua obra: investigar quais 

as representações de escola persistem em seus textos.  

O que mais podemos saber sobre a escola em Graciliano? Como ela se manifesta 

em suas diferentes obras? Nos seus personagens ficcionais, por exemplo, o que significa 

aquela professora em São Bernardo? Qual a representação dessa professora dentro do 

seu pensamento enquanto homem, inspetor escolar, secretário de Educação? Esses são 

alguns dos caminhos de pesquisa que podem ser trilhados a partir deste trabalho. 
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