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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa busca identificar as marcas do exercício da passagem de poder dentro 

do Romance Infância de Graciliano Ramos, a partir dos estudos Foucaultianos sobre 

a docilização dos corpos instados pelos processos de punição. As relações da escrita 

memorialística e de como esse mecanismo de memória permanece e é contada pelo 

autobiógrafo. Os conectores de compreensões, a eleição e a preservação dos fatos a 

serem contados; destacando-se a passagem do poder na instituição denominada 

família e, sobretudo, nas relações sociais. A infância de um menino solitário e 

confusão em meio a uma família tradicionalíssima e patriarcal e o nascimento do 

grande escritor. Que traz nas tintas da sua escrita as cores do universo onde nasceu 

e cresceu docilizado pelas punições e sansões a que era submetido. De uma infância 

duríssima, no seio de uma numerosa família, as marcas do poder sob a ótica da 

normatização. 

 
Palavras-chaves: Infância, Poder, Memória 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This research seeks to identify the marks of the exercise of the passage of power within 

the Childhood Romance of Graciliano Ramos, from the Foucaultian studies on the 

docilization of the bodies urged by the punishment processes. The relationships of 

memorial writing and how this memory mechanism remains and is told by the 

autobiographer. The connectors of understandings, the election and preservation of 

the facts to be counted; highlighting the change of power in the institution called the 

family and, above all, in social relations. The childhood of a lonely boy and confusion 

amidst a traditional and patriarchal family and the birth of the great writer. That brings 

in the paints of his writing the colors of the universe where he was born and grew 

docilization by the punishments and sanctions to which he was submitted. From a very 

hard childhood, within a large family, the marks of power from the point of view of 

standardization. 

 
 
KEYWORDS: Childhood, Power, Memory 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os caminhos de Graciliano Ramos foram tortuosos e intermitentes, as 

permanentes viagens de sua família sempre em mudança, foram na vida do escritor 

uma constante e trouxeram muitos dos elementos que permeiam sua escrita. Em sua 

vida de pequeno retirante, as frustações, as surras e a secura do ambiente em que 

viveu o acompanharam pela vida a fora e são os elementos constiuintes dos traços 

que permanecerão e serão o seu habitat na obra objeto desta pesquisa. 

 
 

Descrito pelos seus estudiosos como “um homem de pouca fala” em suas obras 

Graciliano Ramos dá vazão ao imenso sertão que o cercou desde menino, aprendeu 

a ler com seu pai, um sertanejo duríssimo, numa cursou uma universidade, mas foi 

um autodidata e um escritor genial, começando sua vida literária ainda na Infância 

quando publicou o conto “Pequeno Mendigo” em um folhetim por alcunha “o Dilúculo”. 

 
 

Cresceu em meio a gritos e pancadas, foi castigado, surrado e domado pela 

força e brutalidade dos pais, porque os mesmos viam nas surras e castigos físicos a 

única forma de educar. Sua vida foi cheia de atribulações pessoais, políticas e sociais. 

Sendo que em meio a esse cotidiano de atribulações, nasce um escritor formidável, 

calado, retraído como homem, mas ao escrever solta seu grito, seu clamor contra as 

injustiças do mundo, mesmo sendo o “mundo” a sua própria casa, como veremos em 

sua obra Infância. 

 
 

Esta pesquisa busca identificar as marcas do exercício da passagem de poder 

dentro do Romance Infância de Graciliano Ramos, a partir dos estudos Foucaultianos 

sobre a docilização dos corpos, instados através dos processos de punição. 

Pesquisaremos ainda os caminhos da memória e os mecanismos utilizados por ela, 

como permanecem intactos e serão contados pelo autobiográfico. 

 
 

Buscaremos ainda entender os conectores utilizados nessa busca 

memorialista, tanto na eleição quanto na preservação dos fatos, sempre destacando 

a passagem do poder na instituição familiar e, sobretudo, nas relações sociais que 
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marcam os personagens da obra Infância. Quais os condutores que permitem ao autor 

encontrar os eixos eletivos da memória, os eixos/ganchos usados para interligar-se ao 

seu passado, para trazê-lo ao presente, de forma a não alterar suas cores, formas e 

modos, tais quais eram, quando aconteceram. 

 
 

Quando há uma proporção ao exercício de leitura da literatura memorialística, 

nos propomos também a buscarmos dentro deste contexto, a compreensão dos 

seguintes fatos: quando um autor revive seu passado, nos será dado duas fabulosas 

impressões: - a primeira se dá quando o autobiógrafo se desnuda diante do leitor e 

mostra-se como ele era, num relato do seu antigo eu, de como o autor foi e de como 

ele é agora, mesmo sem sabê-lo, num autorretrato pintado por suas lembranças e 

passado pelo foco do seu conhecimento atual e por sua câmera, que aqui é 

representada pelo seu eixo memorialístico. 

 
 

Na segunda impressão, vamos ter esse retrato do seu eu, feito pelo homem de 

hoje, mas visto por quem ele se tornou a partir do seu passado, nesse processo de 

escrita que lida com as ruínas do menino, mas ainda presentes no homem, pois as 

ruínas que são as marcas da memória do menino estão preservas dentro do homem. 

É o autor dando voz ao seu passado, numa narrativa que passará o tempo através da 

peneira do saber que ele tem hoje. 

 
 

O presente trabalho tem a proposta de pesquisar as formas desse processo de 

resgate da memória do autor, as vias de acesso a essas lembranças, as diversas 

maneiras do olhar do hoje, presentes nas falas do menino de ontem, numa junção 

que mostrará o homem, visto sob o prisma do olhar do menino que ele foi. 

 
 

Nesse processo de reconstrução memorialística que introduz no tempo a 

descontinuidade dela, há também as marcas da passagem do exercício de poder, de 

como a instituição denominada por Foucault como família usa a punição para docilizar 

o corpo, para fazer de um corpo inapto, um corpo apto, para que esse corpo obedeça 

ao que a sociedade classifica como normal, no seio de uma família dita 
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comotradicional, as marcas eletivas do poder, as marcas que ficam no corpo e na 

alma e que vão descortinando o eu que formou o homem. 

 
 

A leitura da obra Infância de Graciliano Ramos me acompanhou por vários 

meses, a releitura e o retorno contínuo à obra, feita muitas vezes de forma aleatória, 

para poder entender uma hipótese de linearidade, trouxeram-me os elementos que eu 

buscava para tentar compreender naquele universo tão seu, de menino nordestino, 

filho de pais duríssimos, de família numerosa, com várias passagens do exercício de 

poder. 

 
 

O poder para Foucault é apenas um exercício, ou como um jogo de forças 

instáveis e permanentes, e não como um atributo que se possua ou não; ou como 

coisa da qual podemos nos apoderar, tomar posse, sentido este fundado na própria 

evolução etimológica da palavra poder, pois esta define as relações sociais em cada 

momento histórico, e se define através de práticas e discursos específicos. 

 
 

Michel Foucault foi um dos filósofos mais importantes da modernidade, com 

seus estudos sobre o saber, o poder e o homem ajudaram a entender o papel social 

de instituições como prisões, hospícios, hospitais, escolas e a família. Um dos maiores 

interesses de Foucault eram as formas de controle exercidas pelas instituições sociais, 

suas investigações históricas o levaram a abordagens inovadoras sobre os processos 

disciplinares adotados pelas escolas, prisões e hospícios. Ele identificou como essas 

instituições acabavam por controlar aqueles que eram colocados nesses lugares por 

meio da imposição de padrões ditos normais de conduta. 

 
 

O capítulo 1 veremos a origem do menino, o sertão em que ele nasceu e 

cresceu, sua numerosa família, sua irmã “natural”, os caminhos percorridos com os 

seus, as constantes viagens e mudanças, o nascimento de seus irmãos e o seu 

percebimento desse universo familiar, vasto, pleno, seco e duro. 
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A chegada da família à Pedra de Buíque, local em que seu pai se estabelece 

como comerciante, as moléstias que o perseguiram e tornaram ainda mais penosa 

sua infância. Sua inserção literária, sua trajetória de menino ao homem que se tornou. 

As etapas de sua vida como escritor, prefeito, esposo, sua prisão e seus últimos dias 

de vida. 

Quando o autor fala de si mesmo é uma satisfação ao leitor, visto não se tratar 

da fala do outro sobre ele, sendo assim o seu ponto de vista sobre a sua própria vida. 

Como é a sua visão sobre si, como de fato o foi, ou como imagina ter sido. No capítulo 

“Graciliano por ele mesmo”, há uma pintura feita pelo autor Graciliano Ramos, um 

autorretrato, que nos permite um vislumbre do homem, descrito ficcionalmente pelo 

menino de sua criação, com e as marcas do menino presentes no homem. 

 
 

No capítulo 2 há o relato da obra objeto da presente pesquisa. Publicado em 

1945 Infância nos remete ao universo e ao drama dos primeiros anos de vida do 

menino, criado no seio de uma tradicionalíssima família sertaneja, sob o domínio do 

medo e a mão de ferro do patriarcado, passando pelo exercício da educação 

normatizadora e dos desdobramentos do poder da família. 

Como o menino percebe a secura e a falta de afeto no trato diário com o grupo 

familiar, como essa educação basilar é repassada aos membros dessa família, a 

docilização de seu pequeno, frágil e doentio corpo, imposta através da punição. A face 

duríssima de seus pais e com ela a exibição do poder do patriarcado, a educação 

normatizadora instada pelo processo de punição se descortina e impõem-se pela 

violência. 

 
 

E por fim o processo memorialístico com o tema “Onde está o cinturão” 

apresentado como um conector entre o autor e seu passado, através da dor física, os 

marcadores dolorosos mantidos no menino, mas marcas que acompanham o homem, 

as feridas que ainda doem, presentes no homem que ele agora é. 

 
 

É somente a dor o filamento que conecta a memória? Muitas outras marcas 

compõem esse conector, paisagens, sons e cheiros, todos são fatores e remetem o 
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autor as suas lembranças, para que assim, interligado ao passado ele possa eleger o 

que vai ser contado, passando pela peneira dos multifacetados caminhos da memória. 

 
2. CAPÍTULO I 

 
 
 Graciliano Ramos desde a origem 

 

Os dados biográficos é que não posso arranjar, porque não tenho biografia. 

Nunca fui letrado, 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 (RAMOS, 

1937). 

 
Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em Quebrangulo, zona da mata Alagoana 

aos 27 dias do mês de outubro do ano de 1892, é o primeiro filho dos dezesseis 

irmãos, era filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos. 

 
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 

momento de cólera se inflamavam com um brilho de loucura. (RAMOS 1945, p.13). 

 
Era o filho mais velho de uma família de 16 irmãos, a saber: Leonor Ramos de 

Oliveira (01/09/1894 – 1915); Otília Ramos Braga (11/03/1896 – 17/04/1970); 

Clodoaldo Ramos de Oliveira (11/03/1989 – 1890); Otacília Ramos de Oliveira 

(05/06/1900 – 1915); Clodoaldo Ramos de Oliveira (22/01/1902 – 1915); Amália 

Ramos Costa (21/09/1903 – 13/10/1989); Anália Ramos de Oliveira (23/12/1904 – 

25/06/1994); Marili (Maria) Ramos de Oliveira (14/01/1907 – 11/07/1987); Carmem 

Ramos de Oliveira (20/06/1908 – 1909); Carmem Ramos Costa (19/09/1909 - 

08/09/1987); Clélia Ramos de Araújo (25/03/1912 – 02/04/1998); Lígia Ramos de 

Oliveira (09/01/1914 – 16/09/1990); Vanda Ramos de Oliveira (17/05/1915 – 

27/08/2000); Clovis Ramos (16/09/1917 – 23/04/1979); Heitor Ramos (12/06/1921 – 

26/04/1994). Graciliano Ramos em sua obra Infância traz os relatos que contam ao 
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seu leitor a peculiar percepção do menino sobre a chegada de seus irmãos, “De 

repente surgiu a terceira irmã, insignificância, nos braços de sinhá Leopoldina. Não fiz 

caso disso”. (RAMOS, 1995, p.12), aqui é provável que o autor esteja referindo-se a 

Otília Ramos Braga, pois havia uma irmã, filha só de seu pai e anterior ao casamento, 

“Mas pai e mãe, entidades próximas e dominadoras, as duas irmãs, uma natural, mais 

velha que eu, a outra legítima, direita” (RAMOS, 1995, p.9). 

 
Nasceu em uma família numerosa, seus pais eram severos e criavam os filhos 

com a solidez e rudeza, mas mesmo em meio a tantos era um solitário, essa família 

numerosa, também é uma característa do sertanejo, mas ele cresceu apartado dos 

seus, na solitude dos seus dias, observando os movimentos em derredor e sendo 

levado pelo deslocar-se dos seus. 

 
 

E o autor vai narrando através das falas do menino as gravidezes de sua mãe, 

mas é possível entender em suas narrativas que o assunto “gravidez” era 

possivelmente um tabu, pois esse não deveria ser assunto a ser tratado com crianças, 

não se falava sobre gravides em um a família nordestina tradicional do século 

passado, ou sobre bebês, ou sequer sobre a chegada de mais um membro na família, 

sendo assim, ele apenas descreve as mudanças no aspecto físico de sua mãe, da 

percepção que o menino tinha das mudanças que iam ocorrendo no corpo de sua mãe 

com a progressão da gravidez. “Minha mãe tinha engordado muito em alguns meses, 

as bochechas estavam murchas e os braços finos, mas a barriga crescia, os pés 

inchavam” (RAMOS,1995, p. 113). A curiosa forma como o menino percebe as 

mudanças que ocorrem no corpo da mãe, que com certeza espera a chegada de mais 

um filho (a), mais um membro dessa numerosa família. 

 
 

Minha mãe adoeceu. Engordou muito na barriga e nos pés, mas as outras 

partes do corpo ficaram magras. No pescoço o gogó crescia, as bossas da 

testa avultavam, o vestido subia na frente, cada vez mais se levantava, 

exibindo as pernas finas como cambitos.Foi passar meses na fazenda do pai. 

Antes de curar-se, esteve uns dias de cama, alimentando-se com pirão 

escaldado e capões que vinham do galinheiro construído a um canto do 

jardim. E bebia cachimbo, mistura de aguardente e mel de abelha dos cortiços 

pendurados no beiral do alpendre. Em obediência a medicina bruta do sertão, 
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adicionavam cebola à beberagem, o que a tornava repugnante. Afinal minha 

mãe largou o choco. Estava pálida, sem ventre, a saia arrastando, fraca e 

bamba. E amamentava uma criança chorona. (RAMOS 1995, p.123) 

 
Aqui novamente o autor narra sob a percepção peculiar do menino, a chegada 

de mais um irmão, a sua forma de referir-se a esses eventos, que são o parto e o 

resguardo, que dentre outras coisas tem como características a alimentação típica e 

a medicação igualmente específica, traz essa sua voz no texto, que remete a esse 

universo em que ele nasceu e cresceu, cheio de crenças e tradições “a medicina bruta 

do sertão” são os saberes de um povo, a tradição dos chás, dos unguentos, das 

benzedeiras, das parteiras, que são as ferramentas utilizadas para as curas, que trata 

as moléstias e que substitui a falta de tudo: estradas, transportes, médicos e hospitais. 

Mesmo em meio a essa falta de recursos há os saberes que foram transmitidos por 

gerações e que ainda hoje estão presentes nos meios tradicionais e rurais nordestinos 

do nosso país. 

 
As constantes viagens à casa do avô, formam na narrativa um padrão que é 

seguido pela mãe, que provavelmente ia para a casa dos pais para dar à luz e ser 

cuidada durante o resguardo. Embasado nas pesquisas feitas é possível dizer que o 

“menino chorão, que morreu cedo” é Clodoaldo Ramos de Oliveira, que morreu em 

1915 aos 13 anos, vitimado pela peste bubônica que matou três de seus irmãos e um 

sobrinho. 

 
Em sua obra Infância (1945) Graciliano Ramos conta-nos muito da sua 

trajetória de retirante, em constantes mudanças com sua família, ou para fugir da seca, 

como fazem milhares de nordestinos, ou em busca de um local para seu pai montar 

comércio, sempre em busca de uma vida melhor. Aos doze anos muda-se com a 

família para Pedra de Buíque, pequeno povoado no agreste pernambucano, onde 

permaneceu até 1899, quando se mudou para Viçosa. 

 
Buíque tinha a aparência de um corpo aleijado: o Largo da Feira formava o 

tronco; a rua da Pedra e a rua da Palha serviam de pernas, uma quase 

estirada, a outra curva, dando um passo, galgando um monte; a rua da Cruz, 

onde ficava o cemitério velho, constituía o braço único, levantado; e a cabeça 

era a igreja, de torre fina, povoada de corujas. (RAMOS, 1995, p.45) 
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Ao chegarem na vila o menino faz uma comparação do lugar que agora iria 

morar a um corpo aleijado, ele não gostou da mudança e esperou em vão que o pai 

terminasse sua tarefa e voltassem a antiga casa onde moravam. Ele não podia 

compreender as mudanças de sua família, muito pequeno, acostumado ao lugar que 

nasceu, adaptar-se era tortuoso. 

 
Meu pai, transformado em comerciante, estabeleceu-se no Largo da Feira [...] 

passou dias abrindo caixas e fardos, empilhando mercadorias, examinando 

faturas, calculando, a lápis, em pedaços de papel de embrulho. Esperei 

debalde vê-lo concluir esse exercício, voltar ao banco do alpendre e à 

vazante.(RAMOS, 1995, p.53) 

 
Mas eles irão se mudar mais uma vez. Mesmo estabelecidos em Pedra de 

Buíque, uma pequena e próspera cidade do Sertão Pernambucano, em novembro de 

1889 seus pais decidem se mudar, desta vez para a cidade alagoana de Viçosa, e o 

autor vai narrando os percalços das viagens a que ele e seus irmão eram submetidos. 

 
Tínhamos feito uma estação na vila, para bem dizer estávamos ali 

hospedados, com grande economia e sem nenhum conforto. Vivíamos como 

retirantes que se fixam algum tempo e ganham força para seguir caminho. 

Meu pai, educado no balcão, aceitara os conselhos da sogra, metera-se em 

pecuária nos cafundós de Pernambuco. Arruinara-se na seca, usara os restos 

do capital e o crédito, mercadejava com o fim de obter meios para regressar 

às Alagoas e à mata. (RAMOS, 1995, p. 157). 

 
Ao mudarem-se mais uma vez, desta vez para a cidade alagoana de Viçosa, 

“Chegamos ao município de Viçosa, em Alagoas. Antes de estabelecer-se na cidade, 

meu pai se hospedou num engenho de fogo morto” (RAMOS, 1945, p. 160). A mudança 

vai mais uma vez desarrazoa o menino 

 
Constrangi-me no ambiente novo, perdi hábitos, adquiri hábitos, numerosos 

acidentes perturbavam-me: atoleiros, cancelas, arame farpados, canaviais de 

folhas cortantes, valas. Impossível correr, por causa das ladeiras. Objetos e 

palavras inexistentes no sertão originavam incertezas, e a maneira de falar 

me chocava os ouvidos [...] vivíamos ali em promiscuidade, bichos e cristãos 

miúdos. (RAMOS, 1995 a, p. 161) 
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Sua personalidade de menino solitário, acostumado a secura do sertão entra 

em choque com o novo ambiente, sem opção a não se adaptar ele então encara o 

desconhecido, desafia-se em este novo ambiente, mas tem saudades. 

 
José da luz, Padre João Inácio, a velha professora de cabelos brancos, Filipe 

Benício, Chico Brabo e os meninos de Teotoninho Sabiá diluíram-se a 

distância. E as caras estranhas me inspiravam receio [...] tinham-se sumido 

os grandes espaços alvacentos, de areia e cascalho, despovoados, o mato 

franzino, bancos de macambira. (RAMOS, 1995, p. 160). 

 

O menino vai estudar no colégio 15 de março em Maceió. Estuda latim, 

português, francês, italiano e inglês, era um apaixonado pelas letras. Escreveu seu 

primeiro conto em um jornal chamado “O Dilúculo” 

 
 

Aborreci aquela sabedoria, a linguagem magnífica: habituei-me a fugir depois 

do café, espantando os ouvintes, fuzilado pelos óculos do orador, que, 

chamando-me à ordem, tentou punir-me o desrespeito. Leu no primeiro 

número do Dilúculo a minha história Pequeno Mendigo e censurou-me vários 

erros essa literatura recomposta por Mário Venâncio, me parecia certa, mas 

se Ramiro discordou e corrigiu tudo de novo. (RAMOS, 1995, p. 233). 

 
Em 1906, colabora publicando alguns de seus sonetos com o jornal O Malho, 

do Rio de Janeiro, para essas publicações Graciliano Ramos por ser muito jovem 

ainda, utiliza o pseudônimo de Feliciano Olivença. Três anos depois passa a escrever 

regularmente no Jornal de Alagoas, de Maceió, dessa vez sob o pseudônimo de 

Almeida Cunha. 

Céptico 

(Jornal de Alagoas, 10 de fevereiro de 1909) 

Com a assinatura de Almeida Cunha. 

Quanto mais para o céu ergo o olhar compungido 

De tristeza repleto e de esperança vazio 

Mais encontro impiedoso, agitado e sombrio 

Sempre ´céu que me abate e me torna descrido 

É em vão que a crença busco, embalde fantasio 

Meu passado sem névoa, um passado perdido... 

Só sinto o coração pulsando colorido 

Ao peso glacial de um septismo frio 
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Tenho a cabeça em brasa e o pensamento enfermo. 

A alma 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. (RAMOS, 2012) 
 
 

As mudanças eram contínuas na vida do escritor e aqui muda-se novamente; 

aos 18 anos muda-se novamente com os pais, dessa vez vai morar em Palmeira dos 

Índios, cidade por quem Graciliano Ramos se apaixonou, essa cidade tem a alcunha 

de “A Princesa do Sertão” nesse período ele começa a servir o exército, trabalha com 

o pai no comércio e dá aulas de português a noite. Lá ele também conhece a linda 

jovem Maria Augusta de Barros, que vai ser tornar a sua primeira esposa. 

 
 

Cansado da vida de comerciante, em 1914 parte para a cidade do Rio de 

Janeiro, que nessa época era a capital do Brasil, ali ele vai trabalhar como revisor de 

vários jornais, “Correia da manhã”; “A tarde”; “O século” e trabalha ainda como 

correspondente do “Paraíba do Sul” e “Jornal de Alagoas” sob as inicias R.O. – Ramos 

Oliveira, suas crônicas para esse jornal estão no volume Linhas Tortas. 

 
 

Em setembro de 1915 Graciliano Ramos volta às pressas a Palmeira dos índios 

quando soube do súbito falecimento de 3 irmãos (Leonor Ramos de Oliveira – Otacília 

Ramos de Oliveira – Clodoaldo Ramos de Oliveira) e um sobrinho, todos vitimados 

pela peste bubônica. Então ele para com a escrita e vem morar em Palmeira dos Índios, 

Maria Augusta de Barros dedicou-se ao tratamento de seus familiares sem medo de 

contrair a terrível doença, o que a fez agigantar-se aos olhos do namorado, vendo na 

mesma as qualidades ideais para sua esposa e mãe de seus futuros filhos. Casaram- 

se então em 21 de outubro de 1915, mesmo a contragosto dos pais, pois Maria 

Augusta era de origem muito pobre e a família de Graciliano Ramos era de uma classe 

mais abastada, do casamento nasceram: Múcio, Márcio Júnior e Maria Augusta. 

Moraram apenas cinco anos juntos, pois sua amada esposa faleceu ao dar à luz a 

Maria Augusta. Com a morte de sua amada esposa, seus filhos vão todos morar com 

os avós e Graciliano Ramos entra em profunda depressão. 
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Em tempos do mesmo ano e atendendo a pedidos de amigos, ele volta a 

escrever e começa pelo periódico “O Índio”, também no mesmo período volta a tomar 

conta da loja da família a “Loja Sincera. Lideranças do município apresentam o nome 

do escritor para concorrer às eleições de 07 de setembro de 1927, sua indicação se 

deu por ser um homem sério, honesto e muito conhecido na sociedade. 

 
 

Tomou posse em 07 de janeiro de 1928 juntamente com seu companheiro e 

vice, o também comerciante José Alcides de Moraes. Sua administração foi duríssima, 

obrigando inclusive um fiscal da prefeitura a multar o seu próprio pai. Mas seu 

mandato dura apenas dois anos, Graciliano Ramos não sabe lidar muito bem com o 

jogo de poder e de burocracias que advêm de um mandato político, assim sendo e 

renúncia ao cargo de prefeito. 

 
 

Num dia de festa das nove noites (festa da padroeira, que ia de 23 a 31 de 

dezembro de cada ano), Graciliano viu a linda senhorinha Heloisa Medeiros. Um ou 

dois dias depois, a encontrou novamente em via pública e a pediu em casamento. No 

dia 16 de fevereiro de 1928, casa-se em segunda núpcias com Heloisa Medeiros, em 

casamento eclesiástico na cidade de Maceió. Desse casamento nasceram: Luísa, 

Clara (Clarita), Ricardo e Roberto de Medeiros Ramos, que veio a falecer em abril de 

1932. 

Muda-se mais uma vez, desta vez para a capital - Volta a colaborar no Jornal 

de Alagoas, no dia 10 de abril de 1930, renuncia ao mandato de prefeito e aceita o 

convite do palmeirense e governador do Estado de Alagoas, Álvaro Correia Paes, para 

assumir o cargo de Diretor da Imprensa Oficial do Estado de Alagoas. Vende a loja 

Sincera e usa o dinheiro para pagar dívidas acumuladas enquanto era prefeito. Muda- 

se com toda a família para Alagoas e se dedica inteiramente a administração pública. 

 
 

Graciliano Ramos se tornou nacionalmente conhecido através dos seus dois 

famosos relatórios (10/01/1929 e 11/01/1930), onde ele relata ao governador Álvaro 

Correia Paes como havia sido a sua administração a cada ano e fazia também a 

prestação de como havia gastado o dinheiro do contribuinte. Esses relatórios foram 

parar nas mãos do editor Augusto Frederico Schmidt nos princípios de 1930. Quando 



21 
 

os leu, ele afirmou que o prefeito deveria ter um ou mais livro em sua gaveta para 

publicar. Ele não se enganou, o romance Caetés já tinha sido concluído. 

 
 

Quando renunciou ao mandato de prefeito, Graciliano Ramos e toda sua família 

foram morar em Maceió. Além de ocupar o cargo de Diretor da imprensa Oficial do 

estado de Alagoas, o escritor passa a colaborar com vários jornais, assinando alguns 

artigos com o pseudônimo Lucio Guedes. Em dezembro de 1931, Graciliano se demite 

do cargo e retorna a Palmeira dos Índios, com a aprovação do vigário padre Francisco 

Xavier de Macedo, ele abre na sacristia uma pequena escola e, nas horas vagas, 

escreve os dezenove primeiros capítulos do seu segundo romance São Bernardo. 

Ao final do ano de 1933 é publicado o seu primeiro romance Caetés, na cidade 

do Rio de Janeiro, pelo editor Schmidt. E, foi no Jornal de Alagoas, na edição do dia 

17 de janeiro de 1934, que noticia a publicação de Caetés. 

 
 

Em 18 de novembro de 1934, em Palmeira dos índios, falecia seu pai, o coronel 

Sebastião Ramos de Oliveira. Esta foi a última vez que Graciliano Ramos retornou 

para a cidade eu sempre amou sua amada cidade. Ainda em 1934, foi lançado pela 

editora Ariel, do Rio de Janeiro, o seu segundo romance São Bernardo. 

 
Em 1936, a carreira de Graciliano é interrompida de maneira trágica. Ele é 

preso em Maceió, acusado de pertencer ao proscrito Partido Comunista. Sem nenhum 

julgamento judicial, é enviado ao Recife, onde depois de alguns dias é embarcado, 

juntamente com outros 115 presos, para a cidade do Rio de Janeiro. Eram os tempos 

da ditadura de Getúlio Vargas. Paralelamente, no dia 03 de março de 1936, foi lançado 

na cidade do Rio de Janeiro, pela editora José Olímpio, seu terceiro romance, 

Angústia, que obteve em setembro de 1936 o prêmio Lima Barreto da Revista 

Acadêmica. 

 
No dia 13 de janeiro de 1937, Graciliano Ramos é libertado por interferência de 

amigos, dentre os quais José Lins do Rego. Ao sair da prisão, ele decide ficar morando 

definitivamente na cidade Maravilhosa, onde ganha em abril desse mesmo ano o 

prêmio” Literatura Infantil” do ministério da Educação, por seu livro A Terra dos 

Meninos Pelados. 
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Um dos mais famosos e conhecidos romances do escritor Graciliano Ramos 

vai surgir em 1939, no Rio de Janeiro Vidas Secas, também publicado pela editora 

José Olímpio. Este clássico da Literatura Brasileira foi levado ao cinema em 1963, 

numa produção de Nelson Pereira dos Santos, filmado no povoado de Minador do 

Negrão, em Palmeira dos Índios, obtendo prêmios. Em agosto de 1939, o romancista 

Graciliano Ramos de Oliveira é nomeado Inspetor Federal do Ensino Secundário no 

Rio de Janeiro e publica o livro “A Terra dos Meninos Pelados”, em Porto Alegre, pela 

livraria “O Globo”. 

 
 

Em março de 1941, inicia a publicação de uma série de crônicas Quadros e 

Costumes do Nordeste, que seriam depois incluídas no livro Viventes das Alagoas - 

1962, com apenas uma exceção, a crônica uma visita inconveniente. 

 
 

No dia 27 de outubro de 1942, ano em que completaria 50 anos, Graciliano 

Ramos recebeu o prêmio – Felipe de Oliveira – pelo conjunto da sua obra. Ainda neste 

ano foi publicado pela livraria Martins, de São Paulo, o romance Brandão entre o Mar 

e o Amor, escrito em parceria com os escritores Jorge Amado, José Lins do Rego, 

Aníbal Machado e Raquel de Queiroz. Coube ao escritor Graciliano escrever a terceira 

parte deste romance intitulada Mário. 

 
Em 1943 Graciliano Ramos foi homenageado com uma coletânea que recebeu 

o título Homenagens a Graciliano, onde estão reunidos: artigos, discursos e opiniões 

sobre a comemoração do seu cinquentenário. No dia 04 de setembro deste mesmo 

ano, faleceu, em Palmeira dos Índios, sua mãe, dona Maria Amália Ferro Ramos. 

 
Em 1944, surge no Uruguai uma edição do livro Angústia, sua primeira obra 

traduzida, neste mesmo ano Graciliano publica Histórias de Alexandre, onde ele reúne 

as fanfarrices de um típico mentiroso, que anos mais tarde serão aproveitadas pelo 

humorista Chico Anísio para compor o personagem Pantaleão. Publicado pela editora 

Leitura, no Rio de Janeiro e reeditado em 1960, com o título Alexandre e Outros 

Heróis. 
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Em 1945 ingressa definitivamente no Partido Comunista e publica os livros 

Infância (memórias), pela Editora José Olímpio e Dois Dedos (contos), pela Revista 

Acadêmica do Rio de Janeiro. Ainda neste 1945 foi lançada a radionovela São 

Bernardo, transmitida pela Rádio Globo (RJ), anos depois reprisada pela Rádio Jornal 

do Comércio (PE). Em 1946 O escritor publica em Porto Alegre/RS pela Editora Globo 

Histórias Completas, onde reuniu os contos Dois Dedos, o inédito Luciana, três 

capítulos de Vidas Secas e quatro de Infância. 

 
Insônia foi publicada em 1947, no Rio de Janeiro, pela Editora José Olímpio, 

obra em que Graciliano quebra a tradição do conto narrativo, até então predominante 

na literatura regionalista, para fazer aqui uma literatura introspectiva, para melhor 

situar a vida interior e dos seus personagens. Neste ano era também publicado na 

Argentina Infância. Em 1950, Graciliano Ramos traduz o romance A peste do francês 

Albert Camus, lançado pela Editora José Olímpio. 

 
No dia 31 de março de 1951, Graciliano Ramos foi eleito presidente da 

Associação Brasileira dos Escritores, tomou posse aos 26 de abril do mesmo ano, foi 

reeleito em 1952, e ainda neste ano a Editora Vitória/RJ publica Sete Histórias 

Verdadeiras, extraídas das Histórias de Alexandre. 

 
No seu aniversário de 60 anos. Graciliano recebeu uma emocionante 

homenagem dos seus amigos e admiradores, no salão nobre da Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro, numa sessão presidida por Peregrino Júnior, membro da Academia 

Brasileira de Letras. Em nome do homenageado que se encontrava enfermo, 

agradeceu sua filha, Clarita Ramos. Graciliano foi internado às pressas, no dia 25 de 

janeiro de 1953, na Casa de Saúde e Maternidade São Victor, na praia de Botafogo, 

no Rio de Janeiro. 

 
No dia 20 de março de 1953, faleceu Graciliano Ramos. Em umas de suas 

entrevistas afirmou que queria ter nascido em Palmeira dos Índios, pois foi nesta 

cidade que consolidou sua inspiração para a Literatura e conheceu o amor. Seu 

falecimento ocorreu às 05hs35min, numa sexta-feira, em Bangu, no Rio de Janeiro, 

na rua que hoje recebe seu nome. Seu sepultamento no dia 21 ocorreu no cemitério 

de São João Batista, saindo o féretro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 
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Em outubro de 1973, sua última residência, situada na Rua José Pinto de 

Barros, em Palmeira dos Índios, foi tombada pelo patrimônio histórico do Brasil e o 

governador Afrânio Lages entregou para os seus admiradores a Casa Museu 

Graciliano Ramos, onde são encontrados objetos de uso pessoal do escritor, livros, 

reportagens, artigos de jornais, revistas, crônicas, críticas, traduções e edições 

estrangeiras deste que é considerado pela crítica e pelo público como um dos maiores 

escritos do Brasil. 

 
Graciliano Ramos faz sua primeira viagem ao exterior em abril de 1952. Visita 

a União Soviética, a Tcheco Eslováquia, França e Portugal. As impressões que ele 

teve dos dois primeiros países visitados estão no livro Viagem, publicado 

postumamente em 1954. Regressou ao Brasil em junho do mesmo ano, muito doente. 

Em setembro viaja gravemente enfermo a Buenos Aires, na Argentina em busca de 

melhores tratamentos. Foi submetido a uma cirurgia, regressou ao Rio de Janeiro no 

dia 05 de outubro e foi desenganado pelos médicos. 

 
Sua casa foi reconhecida como patrimônio nacional em 20 de abril de 1965, 

elevando o imóvel ao nível de monumento nacional. Foi aberta ao público no dia 01 

de junho de 1973 e seu auditório foi inaugurado em 1988. Todo este trabalho de 

reconhecimento foi fruto do esforço do escritor Valdemar de Souza Lima. 

 
Sua vida contada pelos historiadores, pelos pesquisadores e estudiosos de sua 

obra e vida nos mostram como nasceu o homem e o escritor, como foram a passagem 

dos anos para essa alma lacônica de poeta, mas a seguir teremos um retrato de 

Graciliano Ramos por ele mesmo, e o encanto de ver pelo seu olhar como ele se via. 

 
3. GRACILIANO RAMOS POR ELE MESMO 

 

Segundo Marcello Duarte Mathias “Autobiografia é o relato de uma vida pelo 

próprio, se concentra na pessoa do autor, privilegiando o seu olhar individual” 

(MATHIAS, 1997, p.41.). 
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Biografia, segundo o dicionário Houaiss 2011 “Trata do indivíduo, da sua 

trajetória de vida, dos acontecimentos e da linearidade de uma vida, reporta-se a toda 

a extensão da vida do biografado, ou seja, o relato de uma vida”. Escrever sobre os 

acontecimentos de uma vida, da pessoa que ela foi ou ainda é, faz da biografia um 

compromisso com a verdade, mas em um contexto em que a imaginação não possa 

ser anulada, não possa ser desvalorizada, pois ainda é escrita. 

 
 

A Autobiografia segundo Alves 2006 se dá como o discurso em que o autor é, 

simultaneamente, o destinatário e o personagem-objeto da narração, já que se ocupa 

da história da sua vida e da sua personalidade”. 

 
“Na prática, o Autorretrato busca o conhecimento de si mesmo e a transparência 

da nossa identidade, é o meu eu apresentado ao outro como de fato eu sou, ou então, 

o meu eu apresentado ao outro como eu de fato gostaria de ter sido” 

(RAUEN/MOMOLI, 2015, p.51). Em seu autorretrato apresentado abaixo Graciliano 

Ramos fala de si. Desnuda-se diante de seu público, sua dureza, sua secura, sua 

alma de poeta exposta ao seu leitor. Sem medo de críticas, coisa aliás que nunca teve. 

Seu autorretrato é uma poema, uma belíssima escrita de si, assim como é poesia toda 

a sua escrita. Ao trazer a descrição feita pelo próprio autor sobre si, seu autorretrato, 

irá me ajudar a compreender a imagem do autor, sendo uma construção feita por ele 

mesmo, ajuda-nos a juntar elementos primaciais para entendermos sua ficção. 

 
Autorretrato 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. 
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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. 

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 Lobo, Cubano, 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, 2012). 
 
 

Quebrangulo: Ao contrário do que se imagina, a pronúncia correta é 

Quebrangúlo, e não Quebrângulo, como muitos dizem. 
 
 

Sete filhos: Na verdade Graciliano teve oito filhos (Márcio, Júnio, Múcio e Maria 

Augusta, do primeiro casamento e Ricardo, Roberto, Luiza e Clara do segundo) 

Roberto, que faleceu seis meses depois de nascer, obviamente não foi contado. 

 

 
Caetés: “Cahetés”. Apesar de ter escrito Caetés entre 1925 e 1928 e tê-lo 

terminado aos 34 anos, GR só foi publicá-lo aos 40, em 1933. 
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Figura 2 - SELMA: MARCA DO CIGARRO QUE GRACILIANO FUMAVA 

Figura 1 - CAPA DO LIVRO CAETÉS 
 

Fonte: http://graciliano.com.br/site/ (2013) 
 
 

Morte do capitalismo: Graciliano filiou-se ao Partido comunista Brasileiro em 

agosto de 1945, a convite de Luís Carlos Prestes. 

 
Pela manhã: Graciliano acordava muito cedo, entre 4 e 5 horas da madrugada, 

e entrava pela manhã em atividade, teve alguns empregos – na imprensa e como 

inspetor de ensino – mas continuou sempre a escrever seus livros pela manhã. 

 
 
 

 
Fonte: Fonte: http://graciliano.com.br/site/ (2013) 

 
 

À mão: Tudo à mão. Graciliano Ramos escreveu toda a sua obra à mão, e os 

‘originais’ datilografados são apenas cópias realizadas posteriormente. 
 
 

Na falta de material de melhor qualidade, Graciliano Ramos usava qualquer tipo 

de papel, lápis ou caneta, assim como livros-caixa antigos, timbrados e outros papéis. 
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Memórias do Cárcere, por exemplo, está escrito em 448 folhas de diversos 

tamanhos, a lápis (preto ou roxo), e a tinta de diversas tonalidades (preta e azul), 

incluindo algumas folhas que foram copiadas à máquina. 

 
Maiores amigos: Uma lista heterogênea. 

 

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 

correligionários do Partido Comunista. 

 
 

Cubano 
 
 

Apelido de um ladrão que Graciliano conheceu na prisão. 
 

José Lins do Rego 
 
 

Também amigo de Getúlio Vargas, chegou a interceder por Graciliano 

Ramos quando estava na cadeia, abreviando sua prisão. 

 
José Olympio 

 
 

Editor de Graciliano Ramos. 

Prefeito: Prefeito Graciliano. 
 
 

Draciliano foi prefeito de Palmeira dos Índios em 1928, mas renunciaria dois 

anos depois. Seus dois relatórios de prestação de contas ao Governador do estado, 

repletos de humor e ironia, são responsáveis por sua descoberta, uma vez que 

atraíram atenção de uma editora no Rio de Janeiro, a Schmidt. 

 
Esta entrevista fora concedida a Joel Silveira em 1948. 
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Este Autorretrato, que nada mais é que uma pintura do autor sobre si, sobre 

sua vida, seus gostos e preferências assim também como os desgostos, contava o 

autor ao fazê-lo com 56 anos, ou seja, em 1948, três anos depois da publicação da 

obra Infância. Em seu autorretrato o autor afirma que “Detesta rádio, telefone e 

campainhas – tem horror a pessoas que falam auto”. Esta afirmação nos leva direto a 

obra Infância, onde o menino diz: 

 
Hoje não osso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte, 

desanima, como se fosse parar, a voz emperra, a vista escurece, uma cólera 

doida agita coisas adormecidas cá dentro. A horrível sensação de que me 

furam os tímpanos com ponta de ferro (RAMOS, 1995, p. 31). 

 
Essa voz no texto retrata as marcas do menino no homem que ele é agora, 

marcas da violência, sofrida em si, ou no outro, mas que o incomoda deveras, torna- 

se um homem justo, austero por ter muitas vezes presenciado a violência. 

 
As 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, 1995, p 

31). 

 
 

O menino leva as marcas da infância na pele e na memória e com essas marcas 

ele forma a personalidade do homem. “Odeia a burguesia, adora as crianças” esse 

homem que quer a “morte do capitalismo”, que busca o fim dessa dominação de medo, 

de poder, do poder do homem sobre o homem. Essa ordem estabelecida na 

sociedade, que ele já conheceu assim, mas assim mesmo o menino demonstra um 

cuidado com os que não podem se defender, os pequenos como “Adelaide” 

 
 

Coitada de minha prima, tão boa, tão débil, suportando as enxaquecas das 

miseráveis. Lugar de negro era na cozinha. Por que haviam saído de lá, vindo 

para a sala, puxar as orelhas de Adelaide não me conformava. Que mal lhes 

tinha feito Adelaide Por que procediam daquele modo? Por quê? (RAMOS, 

1945, p. 168) 
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Demonstra esse mesmo cuidado com indefesos como Venta-Romba, quando 

presenciou uma injusta prisão, o menino que não tinha nem como defender-se e sofre 

diante de sua impotência, por nada poder fazer pelo pobre Venta-Romba e por si 

mesmo, pequeno diante do mundo cheio de violência e opressão. 

 

Eu experimentava desgosto, repugnância, um vago remorso. Não arriscara 

uma palavra de misericórdia. Nada obteria com a intervenção, certamente 

prejudicial, mas devia ter afrontado as consequências dela. Testemunhara 

uma iniquidade e achava-me cúmplice. Covardia. Mais tarde quando os 

castigos cessaram, tornei-me em casa insolente e grosseiro – e julgo que a 

prisão de Venta-Romba influiu nisto. Deve ter contribuído também para a 

desconfiança que a autoridade me inspira. (RAMOS, 1995, p. 224). 

 

4. INFÂNCIA - UM ROMANCE EM FORMA DE CONTOS 
 
 

A primeira edição de Infância que data de 1945, foi publicada em uma coleção 

organizada pela Livraria José Olympio intitulada Memórias, Diários, Confissões. A 

obra Infância de Graciliano Ramos nos remete ao universo e ao drama de uma família 

sertaneja, onde os traços da oligarquia e da feição patriarcal saltam aos olhos, nesse 

contexto em que a literatura, mesmo como obra ficcional, não deixa de retratar da 

realidade de uma época, de um povo e de um país. 

 
 

Na obra que com efeito, traz as marcas e os traços do patriarcado e do poderio 

familiar e não poderiam deixar de assim sê-lo, por trata-se a obra de uma 

memorialística, em uma sociedade onde a figura do pai é definida como a figura do 

chefe da família, “ Meu pai era um patriarca refletido e oblíquo” (RAMOS 1945, p. 151), 

chefe poderoso e inacessível aos pequenos seres e que reinava, sem jamais ser 

questionado, como senhor absoluto das coisas e das pessoas. 

 
 

Era então, dessa forma que se representava uma família, posto que a literatura 

trabalha esses aspectos de retratar uma sociedade, um tempo, um espaço, retrata 

esses fatos que se enquadram por definição em padrões preestabelecidos para 



31 
 

aquela sociedade. “Meu pai era terrivelmente poderoso, e essencialmente poderoso” 

(RAMOS, 1945, p. 26). Para o menino o poder estava centrado na figura do pai. 
 
 

O personagem principal – o menino, conta-nos em primeira pessoa, os retalhos, 

relatos de passagens da sua infância através de uma sutil linha temporal, posto que 

ele vai desfraldando as folhas de sua memória, revelando dados de seu tempo, por 

exemplo, de como se davam as lições do aprendizado daquela época, de como 

funcionavam as salas de aula, numa narrativa peculiar própria do tempo em que 

estava localizado e tão diferente do tempo atual. 

 
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, a toada única. 

(RAMOS, 1945, p. 8). 

 

Esse contar dar-se-á num laborioso trabalho de conservação e preservação da 

memória, onde o autobiógrafo vai conduzindo-se com sutileza e habilidade por esse 

seu processo de resgate dos fatos narrados fazendo com que a leitura possa se dar 

do começo para o fim ou vice-versa, podendo ser adiantada ou atrasada, sem que 

essa mobilidade prejudique a linearidade ou o entendimento da obra. 

 
Ainda na mais tenra idade, o menino começa a tomar consciência do que ocorre 

consigo dentro da instituição denominada por Foucault como família. “Data desse 

tempo as minhas mais antigas recordações do ambiente onde me desenvolvi como 

um pequeno animal” (RAMOS, 1945, p. 10). Começa a perceber de si, sua posição 

como membro daquela família, e perceber como é difícil a sua pequena existência. 

 
As pessoas e as relações me desnorteavam: não podia saber se me 

comportava direito com a parentela confusa e respeitável [...]. Me 

apresentavam mulheres ásperas e de cachimbo, homens importantes e 

enrugados: tia Jovita e tia Josefa, tio Pedro e tio Inácio. Conselhos, dureza, 

carranca. (RAMOS, 1995, p. 161). 
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O menino que ao começar a se situar nesse seu inóspito ambiente, nos faz 

uma revelação impactante, do ponto de vista de uma criança que deveria ser cercada 

apenas de amor e cuidados - “Medo, foi o medo que me orientou nos primeiros anos, 

pavor”. (RAMOS, 1995, p. 12). E esse medo ao qual refere-se o personagem é um 

dos mecanismos utilizados em sua educação normatizadora, sobre a qual falaremos 

a seguir. 

 
E nesse processo de escrita memorialística, o autobiógrafo que ao lidar com as 

ruínas do seu passado, encontra ainda as cicatrizes que são do menino, mas que 

ainda estão presentes no homem, são as marcas que ele vai levar para toda a vida. 

 
Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte, 

desanima, como se fosse parar, a voz emperra, a vista escurece, uma cólera 

doida agita coisas adormecidas cá dentro. A horrível sensação de que me 

furam os tímpanos com pontas de ferro. (RAMOS, 1995 a, p. 29) 

 

Na obra, o menino que não tem nem nome, universaliza o seu pequeno mundo 

quando começa a entender e internalizar a sua situação familiar. Já nos seus primeiros 

atos e sentimentos, através dos quais ele reconstrói a sua memória, é possível 

compreender que o medo é o norteador que o guiará em sua narrativa, assim como o 

efeito da falta de afeto em sua vida. O medo, a incompreensão e a falta de afeto o 

ajudam a elaborar uma face da sua identidade que irá moldar a personalidade do 

homem, porque ambos compõem os dois lados da mesma moeda. 

 
Vozes ásperas, berros de animais ligando-se à fala humana. O moleque José 

ainda não se tinha revelado. Meu pai e minha mãe conservavam-se grandes, 

temerosos, incógnitos. Revejo pedaços deles, rugas, olhos raivosos, bocas 

irritadas e sem lábios, mãos grossas e calosas, finas e leves, transparentes. 

Ouço pancadas, tiros, pragas, tilintar de esporas. [...]. Depois as mãos finas 

se afastaram das grossas, lentamente se delinearam dois seres que me 

impuseram obediência e respeito (RAMOS, 1995, p.10,11). 

 

Graciliano Ramos escreveu sua obra memorialista Infância 1945, em 39 

capítulos, esses capítulos são os seus relatos e fragmentos da sua infância de 

menino nordestino triste e contido, num ambiente familiar seco e hostil, e através de 
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sua narrativa podemos notar fragmentos da passagem do exercício de poder, que o 

conduz por um lento processo de docilizaçao, instados através da punição. 

 
Nesse tempo, em razão de culpas indecisas, costumavam prender-me 

algumas horas na loja. Sentenciavam-me sem formalidades, mas o castigo 

implicava falta. [...]. Atrapalhava-me perceber que um ato às vezes 

determinava punição. (RAMOS, 1995, p.89). 

 
Somos conduzidos com muita competência para dentro desse ambiente seco, 

duro e hostil que foi a infância do menino, e percebemos que a dureza e a secura 

do ambiente também parecem moldar (com raríssimas exceções) a natureza das 

pessoas, tornando-as duras, secas como cascas, secas de sentimentos, secas de 

ternura e de afeto. É com efeito esse o ambiente em que o menino nasceu, cresceu 

e conviveu com as mais distintas pessoas, pais, irmãos, amigos, agregados, pessoas 

tão distintas de sua personalidade de poeta. Toda a obra poetiza-se nas falas do 

menino, que vai nos contando a sua miséria e o doloroso processo de aprendizado 

infantil. Essa sua escrita bela e doída nos transporta para esse universo todo seu, 

pequeno e dolorido mundo. 

 
Olhando-me por dentro, percebo com desgosto a segunda paisagem. 

Devastação, calcinação. Nesta vida lenta sinto-me coagido entre duas 

situações contraditórias – uma longa noite, um dia imenso e enervante, 

favorável à modorra. Frio e calor, trevas densas e claridades ofuscantes 

(RAMOS, 1995, p. 17). 

 
 

Sabe o menino do contraste em que vive? Noite/dia, frio/calor, trevas/claridades 

-O menino que agora é descrito pelo homem, sente toda a contradição da natureza 

humana, porque ele tem em si a poesia da vida e por isso sofre e vive a intensidade 

da dor humana e por entender esse sofrimento ele se torna nele muito maior. 

 
 

Conta-nos de forma brilhante os acontecimentos de uma vida sofrida no 

interior do Brasil, descreve as belezas, as crendices do povo, de um nordeste que só 

pode ser narrado com tanta propriedade por quem lá nasceu e por lá viveu seu legado, 

regionalismo diriam os críticos, pura poesia dizem os apaixonados. 
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Durante um redemoinho brabo notei esquisitices. Nuvens de poeira 

enrolaram-se em briga feia, escureceu, um rumor diferente dos outros rumore 

cresceu, espalhou-se, e no meio da terrível desordem um couro de boi 

espichado quebrou o relho que o amarrava a um galho e voou no turbilhão. 

Uma senhora magra, minha indistinta mãe, tentou com desespero fechar uma 

porta balançada pela ventania. Folhas e garranchos entraram na sala, um 

bicho zangado soprou ou assobiou (RAMOS, 1995, p. 10 e 11). 

 
A obra graciliana apresenta os relatos do menino triste e monossilábico, 

“encolhido e silencioso, aguentando cascudos” (RAMOS, 1995 p.16). Que cresceu 

como parte do meio, do ambiente seco e hostil que o cercava, “os mesmos trabalhos 

de pega, ferra e ordenha, vozes ásperas, exigências curtas, ordens incompreensíveis” 

(Ramos, 1995, p. 21), onde não havia espaço para ensinamentos sem castigos e 

gentilezas. 

 
Refere-se o menino a uma irmã natural; segundo o dicionário Houaiss, naturais 

são os filhos nascidos de pais solteiros, ou seja, ainda solteiro seu pai teve uma filha, 

Mocinha, a quem o autor primeiro se refere “ Entrávamos no sertão de Pernambuco, 

eu, meu pai, minha mãe, duas irmãs[...] as duas irmãs, uma natural, mais velha que 

eu, a outra legítima, direita” (RAMOS, 1995, p. 9), ou seja, a irmã mais velha, numa 

inversão de fala seria, ilegítima, torta, por não ser nascida do casamento, era uma 

ilegítima. E nesse sertão de costumes duríssimos, ser filho (a) fora do casamento é 

uma nódoa que acompanhará por toda a vida. 

 
Mocinha não representava utilidade. Valor estimativo, de origem pecaminosa. 

E meu pai tentava convencer os outros de que ela não existia. Difícil. A intrusa 

se encorpava e embelezava, alargava a roupa, namorava-se ao espelho da 

sala, onde lhe Miguel foi segredar ternuras ao lusco-fusco. Miguel, indivíduo 

importante, dos mais importantes do lugar, não podia ligar-se decentemente 

a uma filha das ervas. (RAMOS, 1995, p. 151). 

 

O dedo da sociedade apontado para um indivíduo, por causa da sua origem, 

“uma filha das ervas”, não é fácil, pouco ou sequer confortável a situação de uma 

pessoa nascida fora de um casamento naquela época. Par os padrões da época, por 

ter nascido fora do casamento, mocinha não poderia ter uma vida correta, direita. “Era 

branca e forte, de olhos grandes cabelos negros, tão bonita que duvidei ser de meu 
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sangue” (ramos 1995, p 151). Aqui o autor ilustra suas falas, se achava feio, esquisito, 

se achava um inútil “[...]. Legou-me talvez a vocação para as coisas inúteis. Era um 

velho tímido, que não gozava, suponho, de muito prestígio na família’’ (RAMOS 1995, 

p.18). O menino não tinha uma visão boa sobre si mesmo. Ele também não gozava de 

uma boa reputação na família. 

 
Pequeno e só o menino vai sendo treinado, moldado, docilizado para que se 

adapte ao modo de vida de sua família, era duríssimo adaptar-se, “e ali permanece, 

miúdo, insignificante, tão insignificante e miúdo como as aranhas que trabalhavam na 

telha negra” (RAMOS, 1995 p. 32). 

 
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 (RAMOS 1995, p. 107). 

 

E podemos observar que na obra há um contrato social implícito entre os 

personagens de Infância e a representação da autoridade, que veremos representada 

pela figura da família. A família denominada por Foucault como uma instituição, 

demonstra e evidencia as características oligárquicas e sertanejas do patriarcado, 

assim como as características sociais da exibição do poder “ De repente o chicote 

lambeu-lhe as costas [...] Este largou o instrumento de suplício, agarrou a vítima pelas 

orelhas, suspendeu-a e entrou a sacudí-la” (RAMOS, 1995 p. 79). Traduzem pela 

obra, a investigação da realidade e do contrato social em que os personagens estão 

inseridos. 

 
Dias depois vi chegar um rapazinho seguro por dois homens. Resistia, 

debatia-se, mordia, agarrava-se à porta e urrava, feroz. Entrou aos arrancos, 

e se conseguia soltar-se, tratava de ganhar a calçada. Foi difícil de subjugar 

o bicho brabo, sentá-lo, imobilizá-lo. O garoto caiu num choro largo. Examinei- 

o com espanto, desprezo e inveja. Não me seria possível espernear, berrar 

daquele jeito, exibir força, escoicear, utilizar os dentes, cuspir nas pessoas, 

espumante e selvagem, tinham-me domado, na civilização e na fraqueza, ia 

para onde me impeliam, muito dócil, muito leve. (RAMOS, 1995, p. 107 e 

108). 
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A educação normatizadora a que o menino era submetido é relatada em vários 

episódios, “Tinham-me domado”, foi o menino domado por um processo de punição, 

instado pela educação coercitiva, apresenta-se dessa forma em todo o romance “em 

razão de culpas indecisas, costumavam prender-me algumas horas na loja [...]. O 

castigo moderado, além de inculcar-me as regras de bem viver, tinham o fim de 

obrigar-me a vigiar o estabelecimento” (RAMOS. 1995, p. 89). 

 
Nesse contrato social que há entre os personagens da obra Graciliana, que 

sofrem as noções foucaultianas de poder e a representação da autoridade, 

evidenciada pelas características oligárquicas e sertanejas do patriarcado, ochefe de 

família reinava como senhor absoluto dos filhos, da esposa e dos empregados e a 

face do poder predominava, e o pai vai exercer seu poder com tirania sobre os demais 

membros do grupo familiar. 

 
 

Os caboclos se estazavam, suavam, prendiam arames farpados nas estacas. 

Meu pai vigiava-os, exigia que se mexessem desta ou daquela forma, e nunca 

estava satisfeito, reprovava tudo, com insultos e desconchavos. Permanente, 

essa birra tornava-se razoável e vantajosa: curvara espinhaços, retesara 

músculos[...]. Meu pai era terrivelmente poderoso, e essencialmente 

poderoso. (RAMOS, 1995, p. 26). 

 
 

Quando o autor afirma que “essa birra se torna razoável e vantajosa: curvara 

espinhaços, retesara músculos” ele está afirmando o processo de docilização dos 

corpos. O poder para Foucault é apenas um exercício, ou como um jogo de forças 

instável e permanente, e não como um atributo que se possua ou não; ou como coisa 

da qual podemos nos apoderar, tomar posse, sentido este fundado na própria 

evolução etimológica da palavra poder, que define as relações sociais em cada 

momento histórico, e que se define através de práticas e discursos específicos. 

 

 Macros E Micros Poderes 
 
 

Ao falarmos sobre família, poderíamos falar de saudades, de lembranças 

felizes, de colo e de aconchego ou de comidas saborosas, tardes norma e felizes e 

até de alguns dessabores e percalços passados na infância e adolescência, mas as 
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marcas do poder e seus desdobramentos, podem parecer termos inadequados ao 

seio familiar. Para Foucault a família é uma instituição onde o poder é exercido em 

plenitude e apresentado de forma ampliada nos seus vários desdobramentos. “O corpo 

humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha o desarticula e o 

recompõe”. (Foucault, 1987, p. 164). Assim a família, a primeira instituição, vai domar 

os seus membros com o poder que é atribuído aos seus: pais, mães e demais 

membros, apresentando-se dessa forma, em uma hierarquização de poderes que 

sempre partem dos macros e em uma escala definida socialmente o poder vai se 

apresentar do maior para o menor. 

 
[...] de uma massa informe, de um corpo inapto, fez-se a máquina de que se 

precisa; corrigiram-se aos poucos as posturas: lentamente uma coação 

calculada percorre cada parte do corpo, assenhoreia-se dele, dobra o 

conjunto, torna-o perpetuamente disponível, e se prolonga, em silêncio, no 

automatismo dos hábitos. (FOUCAULT, 1987, p.133) 

 
Podemos observar que na obra Infância – 1945, há o retrato de uma família 

sertaneja, oligárquica e tradicional, onde se observa todo o poder e truculência de um 

pai de família. Esse poder que é representado pelos pais, atinge diretamente os que 

estão numa escala de menor prestígio socialmente dentro da construção familiar, 

onde não há dúvidas do poder do pai. 

 
Bem e mal ainda não existiam, faltava razão para que nos afligissem com 

pancadas e gritos. Contudo as pancadas e os gritos figuravam na ordem dos 

acontecimentos, partiam sempre de seres determinados, como a chuva e o 

sol vinham do céu. E o céu era terrível, os donos da casa eram fortes. 

(RAMOS, 1995 a, p. 17,18). 

 
 

O pai, com um poder que é legado ao homem ao longo da história da 

humanidade, usa esse poder para dominar e controlar a família. “.... Meu pai me 

descobriu acocorado e sem fôlego, colado ao muro, e arrancou-me dali violentamente, 

reclamando um cinturão. Onde estava o cinturão? Eu não sabia” (RAMOS, 1995, p. 

30). 
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Assim vemos a família em que o autor está inserido, nomeada por Michel 

Foucault como uma instituição, como assim os são, escolas, hospitais, quarteis, 

manicômios e prisões, tem como objetivo normatizar o indivíduo, cerceando a sua 

educação para que ele haja, pense e se socialize como o que é denominado normal 

para aquela sociedade. Essas coações e formas de poder que aparecem como 

educação, onde as crianças têm que ser ensinadas pela punição. 

 
Essas formas de apresentação de poder podem mudar e de fato mudam ao 

longo da história, aqui trata-se de uma família nordestina de meados de 1892. 

“Começaram a maltrata-lo. Não se mencionou o gênero dos maus tratos, mas calculei 

que deviam assemelhar-se aos que meus pais me infligiam: bolos, chicotadas, 

cocorotes, puxões de orelha”. (RAMOS, 1995, p. 15) 

 
 

É, portanto, normal a forma violenta como pais, mães e patrões tratam os seus 

entes, que são espancados, punidos e surrados. O contexto descrito no romance 

retrata aquela sociedade, onde é comum a relação de gritos e pancadas; mas toda 

essa explosão de violência e forças tem uma explicação; são as formas de coerções 

utilizadas em nome da boa vivência, em nome da boa educação e do bom e aceitável 

entendimento social, pois, para aquela sociedade era necessário que o indivíduo fosse 

conduzido por esse processo de docilização, pois assim, e somente assim, docilizado, 

o indivíduo vai ser considerado uma pessoa com comportamento normal para os 

padrões pré-estabelecidos e aceitos como tal. “Proibiram-me rir, falar alto, brincar com 

os vizinhos, ter opiniões. Eu vivia numa grande cadeia. Não, vivia numa cadeia 

pequena, como papagaio amarrado na gaiola” (RAMOS, 1995, p. 202). 

 
 

Vivíamos numa prisão, mal adivinhando o que havia na rua, enevoada longos 

meses. Conhecíamos o beco: da janela do armazém, trepando em rolos de 

arame, víamos em dias de sol, matutos de saco no ombro, cavalos amarrados 

num poste grosso. [...]. Observávamos pedaços de vida, namorávamos o 

oitão da outra gaiola, aberta, e tínhamos inveja imensa dos Sabiás pequenos, 

desejávamos correr e voar como eles. (RAMOS, 1995, p.55). 

 
Dentro dessa relação de poder há uma hierarquia, onde é possível afirmar que 

ela é centrada principalmente na figura do pai, pois é ele, o pai quem vai determinar 
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de que forma que seus filhos e esposa vão se comportar, se vão estudar, se vão se 

formar, em que vão se formar, em quem vão votar, a que religião vão pertencer e 

assim por diante, seguindo assim essa dominação sobre todos os atos da vida social 

de seus entes e familiares e agregados. 

 
Mas se há o poder do pai sobre cada um dos membros do grupo familiar, há 

também os desdobramentos dessa relação de poder, e como desdobramento 

podemos citar o poder da mãe sobre os filhos, o poder do irmão mais velho sobre os 

demais irmãos, o poder dos filhos sobre as filhas e do filho que cresceu e agora 

domina a mãe “Mais tarde quando os castigos cessaram tornei-me em casa insolente 

e grosseiro”. Posto que para Foucault, o poder é apenas uma forma variável e instável, 

do jogo que define as relações sociais em cada momento histórico. 

 
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. Deitaram-me, enrolaram- 

me em panos molhados com água e sal. (RAMOS, 1995 a, p. 29). 

 
Esse poder que começa na família também está presente na escola, sendo que 

a escola também é descrita po Michel Foucalt como uma instituição, pois há o 

esquadrinhamento, a observação e a punição. Natural naquele tempo um professor 

espancar seus alunos, eram espancados para aprenderem a lição, a comportarem-se 

e a obederecem. 

Matricularam-me na escola pública da professora Maria do Ó, mulata fosca, 

robusta em demasia [...] D. Maria do Ó envolveu a mãos nos cabelos da 

menina, deixando livres o indicador e o polegar, com que me agarrou uma 

orelha. E, tendo-nos seguros, agitou o braço violentamente: rodopiamos 

como dois bonecos e aluímos sobre os bancos. (RAMOS, 1995, p. 165). 

 
E em cada um desses desdobramentos está implícito a relação de poder 

 

Certamente não começara impondo-lhe maus-tratos: afeita à liberdade, ao 

mando, às correrias, às injurias a caboclos na bagaceira, Adelaide se 

rebelaria contra a nova autoridade, aparentemente igual às figuras que 

serviam na casa-grande. Indispensáveis meses e anos para dominar a 

criaturinha, degradá-la, enquanto o algoz se acomodava também a situação, 

experimentava as forças, apurava a maldade. No começo o jeito servil, o 
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sorriso convencional; em seguida um olhar frio, gesto de enfado, palavra dura; 

a lisonja recomposta; novamente acrimônia e aspereza. Idas e vindas, 

intermitências. Um castigo - e logo o afã de oblitera-lo, explicá-lo com trabalho 

de educação. A covardia manhosa adoçava umas tréguas curtas. Não fosse 

a garota badalar pedir aos pais que a retirassem daquele inferno. Não pedia. 

Talvez até ignorasse que estava nele, tinham-lhe gasto o fio em pedra de 

amolar [...]. Havia-se reduzido a condição de criada. Adelaide curvava o 

espinhaço, calejava na obediência, esmorecia nos trabalhos mais humildes. 

(RAMOS, 1995, p. 166-167). 

 

O poder aqui não se estabelece do pronto, isso poderia assustar a pequena 

Adelaide, ele vai se impondo aos poucos, vai se disfarçando de zelos e cuidados, para 

que a pequena não perceba a dominação se estendendo sobre ela, e quando 

percebeu, se é eu o percebeu, já era tarde demais “tinham-lhe gasto o fio em pedra 

de amolar”. Tinham tirado dela o direito de reclamar, a força necessária para fugir, 

para revidar contra a opressão e aí o poder se estabeleceu sobre seu corpo, que 

tornou-se dócil. “É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que 

pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 1987, p.163). 

 
A sociedade vai eleger o que lhe parecer correto, o que é historicamente 

reconhecido como certo e vai depreciar o contrário, o que é multifacetado, o que é 

coberto pelo manto da hipocrisia. 

 
Espantaram-me a desconsideração e frieza que envolviam essas criaturas. 

Não me capacitava de que a moça bonita, cheirosa, engomada, fosse de 

qualquer maneira inferior a d. Águeda de seu Acrísio, magra e pontuda. 

Também me parecia injusto dar ao velho Quinca Epifânio engelhado e 

faminto, mais valor que a seu Afro, robusto e alegre. O juízo dos homens era 

esquisito. Bem esquisito. (RAMOS, 1995, p.51) 

 

Vive o menino no seio de uma família dita normal, sofre as penas impostas pela 

educação normatizadora, mas que é aceita pela família e pela sociedade, como 

normal. A mesma sociedade que condena dona Maroca e seu Afro, certamente não 

condenam dona Maria por espancar e maltratar seus filhos. 
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Minha mãe esteve algum tempo analisando-me, de boca aberta, assombrada. 

E eu, numa indignação por se haverem dissipado as tachas de breu, os 

demônios, o prestígio de Padre Joao Inácio, repeti:- Não há não. É conversa. 

Minha mãe curvou-se, descalçou-se e aplicou-me várias chineladas. (...). 

Vieram-me chineladas e outros castigos oportunos. (RAMOS, 1995, p.74). 

 
Neste inóspito ambiente familiar, a felicidade das pessoas daquela família 

pouco ou nada importavam. O que importa na verdade é seguir a tradição, instada 

através da docilização, que dar-se-á principalmente através do processo de punição, 

pois, para Foucault “ Em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes 

muito apertados, que lhe impõe limitações, proibições e obrigações” (FOUCAULT, 

1987, p. 163). 

 
 A FACE DE SEUS PAIS 

 

Na obra vai se delineando sua relação com seus pais, assim como o ambiente 

que os cerca, também eles “seres” duríssimos, que educam pela punição, sua mãe 

“uma senhora enfezada, agressiva, ranzinza” (Ramos, 1995, p. 13), sobre quem há 

relatos de humilhação e de zangas “nos sofrimentos habituais eu percebia gestos 

desarrazoados, palavras coléricas. A vida era um extenso enleio que sobressaltos 

agitavam” (RAMOS, 1995, p. 24), e a infância que por si só já marca um período raro 

e dolorido, por conta dos aprendizados, torna- se para o menino, muito mais amarga, 

dolorida e tenebrosa, por serem os pais, moldados com a dureza e aprendizado do 

sertão. 

Meu pai e minha mãe conservavam-se grandes, temerosos, incógnitos. 

Revejo pedaços deles, rugas, olhos raivosos, bocas irritadas e sem lábios, 

mãos grossas e calosas, finas e leves, transparentes (...). Depois as mãos 

finas afastaram das grossas, lentamente delinearam-se dois seres que me 

impuseram obediência e respeito. (RAMOS, 1995, p.11-12) 

 
No seu romance, o autor vai desenhando ao leitor a face de seus pais, começa 

por assim defini-los. “Pai e mãe, entidades próximas e dominadoras” (RAMOS, 1995, 

p.9). Seu patriarca, com o poder que foi legado ao homem historicamente, é o pai de 

uma numerosa família (um outro legado do sertanejo), tratava os filhos, empregados, 

agregados e esposa com gritos e repelões “Meu pai era terrivelmente poderoso, e 

essencialmente poderoso. Não me ocorria que o poder estivesse fora dele” (RAMOS 
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1995 p. 26), mandava porque podia, porque era o que se esperava de um pai de família 

nordestino, porque foi assim com seu pai, e com o pai do pai dele e assim 

sucessivamente. 

 
Habituara-me a vê-lo grave, silencioso, acumulando energia para gritos 

medonhos. Os gritos vulgares perdiam-se; os deles ocasionavam 

movimentos singulares: as pessoas atingidas baixavam a cabeça, humildes, 

ou corriam a executar ordens. Eu era muito novo para compreender que a 

fazenda lhe pertencia. (RAMOS, 1995, p. 25). 

 
Ele era um dono, e em seu romance Infância se o poder tinha um dono, esse 

dono era com certeza o seu pai, “Na rua examinei o ente sólido, áspero com os 

trabalhadores, garboso nas cavalhadas. Vi-o arrogante” (RAMOS, 1995, p. 26). A 

autoridade que representava a família, que mandava, que batia, que punia, que 

conduzia pelos caminhos tortuosos dos ensinamentos da infância, e seguia ao pé da 

letra a tradição da educação pela punição. 

 
Os caboclos se estazavam, suavam, prendiam arame farpado nas estacas. 

Meu pai vigiava-os, exigia que se mexessem desta ou daquela forma e nunca 

estava satisfeito, reprovava tudo, com insultos e desconchavos (RAMOS, 

1995, p.26). 

 
Essa face duríssima de seus pais vai se moldando ao logo do romance às 

impressões do aprendizado do menino marcaram sua pele, marcaram a sua 

identidade e também o homem que ele se tornou. A marca na pele impostas pelas 

surras vai marcar muitas camadas abaixo, que ficarão como nódoas na derme, na 

epiderme e na personalidade do homem. De sua mãe o menino percebe, dureza, 

desamor, incompreensão e se impressiona deveras com o que vê. 

 
O que nessa figura me espantava era a falta de sorriso. Não ia além daquilo: 

duas pregas que se fixavam numa careta, os beiços quase inexistentes 

repuxando-se, semelhantes às bordas de um caneco amassado. Assim 

permanecia, contendo bocejos indiscretos. Miúda e feia, devia inquietar-se, 

desconfiar das amabilidades, recear mistificações. Quando cresci e tentei 

agrada-la, recebeu-me suspeitosa e hostil; se me acontecia concordar com 

ela, mudava de opinião e largava muxoxos desesperadores. (RAMOS 1995, 

p.37) 
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Para uma criança em desenvolvimento no seio familiar, o carinho dos seus pais 

é muito importante, o carinho de uma mãe é essencial e necessário, um alento em 

meio a dureza de ser criança, de ser pequeno diante de um mundo imenso, um alento 

para os aprendizados da infância, pois esses aprendizados todos são processos 

lentos e dolorosos. Uma criança sertaneja sem brinquedos e sem quintais para 

brincar. 

Se eu pudesse correr, sair de casa, molhar-me, enlamear-me, deitar 

barquinhos no enxurro e fabricar edifícios de areia, como o Sabiá novo, 

certamente não pensaria nessas coisas. Seria uma criatura viva, alegre. 

(RAMOS, 1995, p. 56). 

 

Na infância onde todos os aprendizados são dolorosos, o menino não pode 

contar com o amor de sua mãe, e essa falta de afeição materna vai alterar para sempre 

a sua vida. “Depois as mãos finas se afastaram das grossas, [...] Habituei-me a essas 

mãos, cheguei a gostar delas. Nunca as finas me trataram bem”. (RAMOS, 1995, 

p.12). 

 
Ela se amaciava, arredondava as arestas, afrouxava os dedos que nos batiam 

no cocuruto, dobrados, e tinham a dureza de martelos. Qualquer futilidade, 

porém, ranger de dobradiça ou choro de criança, lhe restituía o azedume e a 

inquietação (RAMOS, 1995, p. 13). 

 
 

Sua relação com a mãe não é apenas de dor, por causa das pancadas, é 

também de mágoa, por não se sentir aceito por ela, “minha mãe se aborreceu, atirou- 

me os qualitativos ordinários. Estúpido, idiota. Mordi os beiços, fui esconder-me” 

(Ramos 1995, p. 78). Mãe, palavra sagrada, sinônimo de amor, cuidado, afeto e 

compreensão em qualquer sociedade do mundo, vem tornar-se na vida do menino, 

dor, mágoa e ressentimento e falta, mas que ele ainda tenta justificar. 

 
Minha irmã natural se desenvolvia [...] A aversão que inspirava traduzia-se 

em remoques e muxoxos: quando tomava feição agressiva, fazia ricochete e 

vinha atingir-nos. Se não existisse aquele pecado, estou certo de que minha 

mãe teria sido mais humana. De fato, meu pai mostrava comportar-se bem. 

Mas havia aquela evidência de faltas antigas, uma evidência forte, de 

cabeleira negra, beiços vermelhos, olhos provocadores. Minha mãe não 

dispunha dessas vantagens. E com certeza se amofinava, coitada, revendo- 
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-se em nós, percebendo cá fora, soltos dela, pedaços da sua carne, propícia 

aos furúnculos. Maltratava-se maltratando-nos. Julgo que aguentamos 

cascudos por não termos a beleza de mocinha. (RAMOS, 1945 p.21) 

 
Na concepção do menino, o fato de haver uma irmã fora do casamento era um 

aborrecimento para a sua mãe, aborrecimento que ela transmitia aos seus filhos como 

punição, como forma de punir-se pela presença da bela moça que a insultava com 

sua presença e grande beleza, atributos que sua mãe não possuía e essa falta de 

encantos a endurecia ainda mais. 

 
Surras, insultos, apelidos, eram formas de exercício de poder que sua mãe 

usava para atormentar-lhe a pequena existência. E todas essas formas de violência 

que marcaram sua pele e também deixaram marcas muito abaixo da derme, estão 

ainda presentes no homem que agora dá voz ao menino, as marcas desse processo 

de punição. 

 
Minha mãe tinha a franqueza de manifestar-me viva antipatia. Dava-me dois 

apelidos: bezerro encourado e cabra-cega. Bezerro encourado é um intruso 

[...]. Essa injúria revelou muito cedo a minha condição na família: comparado 

ao bicho infeliz, considerei-me um pupilo enfadonho, aceito a custo. (RAMOS, 

1995, p.129-130). 

 
E o narrador vai mostrando os doloridos caminhos do aprendizado infantil, 

assim é fazer uma análise negativa de si, quando o que se leva em conta a forma como 

se é tratado, por causa de uma doença que o acometeu em criança, o menino teve 

que suportar o arredio tratamento de sua mãe, que se aborrecia com facilidade, que 

o apelidava depreciativamente. 

 
 

Essa voz que narra o passado com o conhecimento do hoje, diz sobre seu pai 

que ele agia assim porque também era uma vítima dos acontecimentos, que se a 

situação fosse outra, ou a penúria de uma vez, ou ao contrário, a prosperidade, que 

talvez seu comportamento também fosse outro, mas pelo fato de o pai estar entre um 

e outro, o transtornava, e ele ia descontar nos seres pequenos, ou seja, no menino e 

no moleque José. 
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Hoje acho naturais as violências que o cegavam. Se ele estivesse embaixo, 

livre de ambições, ou em cima, na prosperidade, eu e o moleque José 

teríamos vivido em sossego. Mas no meio, receando cair, avançando a custo, 

perseguido pelo verão, arruinado pela epizootia, indeciso, obediente ao chefe 

político, à justiça e ao fisco, precisava desabafar, soltar a zanga concentrada. 

Aperreava o devedor e afligia-se temendo o calote. Venerava o credor e, 

pontual no pagamento, economizava com avareza. Só não economizava 

pancadas e repreensões. Éramos repreendidos e batidos. (RAMOS, 1995, 

p.26-27). 

 
 

E todas essas formas de ser pais, de ser irmãos, de ser crianças é também toda 

a cultura de um povo. Esse modelo de ser família, era o modelo conhecido e aceito 

naquela sociedade em que o menino estava inserido. Não poderia ser diferente, sob 

pena de ser rechaçado por toda sociedade em que estavam inseridos. As pessoas 

seguem um padrão pré-estabelecido, que é uma norma, uma tradição que vem de 

séculos passados e os que a quebram sofrem as consequências: 

 
Seu Afro, vítima de uma infelicidade que só muito mais tarde compreendi, não 

se julgava infeliz, aparentava não julgar-se infeliz: era um rapagão corado, 

forte, risonho. Vendo-o pelas costas, as pessoas que discutiam Canudos e o 

Barão de Ladário faziam caretas de repugnância, largavam frases 

contundentes ou gestos obscenos. Porque seu Afro, casado no religioso, 

morava no Cavalo-Morto, zona imprópria, com a mulher, grande loura 

sardenta, e um compadre. Esse amigo tinha residência nominal na fazenda, 

mas de fato vivia na rua e no pecado, entregue de corpo e alma à família 

adotiva. [...] E dona Maroca, vistosa, branca de carnes e de roupa, bem 

lavada e bem esfregada, caminhava firme nos passeios, sem se voltar para 

as janelas, isenta de cortesias. As mulheres honestas se desviavam dela, 

rancorosas. E as desonestas, caiadas, pintadas, enxeriam-se:- Hum! Hum! 

Maroca passa, nem olha. Diziam na verdade nem uia. Creio que diziam 

nenhuia, coisa estranha. D. Maroca não olhava. Seguia seu caminho, 

aprumada – e só. (RAMOS, 1995, p.50-51). 

 

Quebrar paradigmas e comportamentos pré-estabelecidos é tarefa das mais 

árduas, os comportamentos de uma sociedade têm que ser seguidos por todos ou do 

contrário, as penas para quem não as seguem são severas, para o menino seu Afro 

e dona Marocas eram jovens, eram belos e pareciam felizes e isso bastava, mas para 

a sociedade normatizadora daquela época eles eram marginais, estavam a margem 
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dos comportamentos ditos normais e já haviam sido julgados e condenados por seus 

crimes. O menino guarda na memória suas feições, mas o que compõe a memória do 

menino? Porque o homem que agora conta essa narrativa guardou os episódios e os 

elegeu para contar? A memória e os seus ganchos, seus conectos e como se 

apresentam veremos a partir de “Onde Estava o Cinturão?”. 

 
5. ONDE ESTAVA O CINTURÃO? 

 

No capítulo “Um cinturão” de sua obra Infância o autor Graciliano Ramos nos 

dá uma pista das formas utilizadas para eleger os conectores de sua memória, sua 

obra é permeada pela lembrança da dor. A dor aqui apresentada de forma cruel. Das 

várias surras e castigos que marcaram sua infância e que foram preservadas nessa 

linearidade dolorosa. 

 
 

Os golpes que recebi antes do caso do cinturão, puramente físicos, 

desapareciam quando findava a dor. Certa vez minha mãe surrou-me com 

uma corda nodosas que me pintou as costas de manchas sangrentas moído, 

virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos 

vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal 

– e houve uma discussão em família. Minha avó que nos visitava, condenou 

o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. 

Não guardei ódio a minha mãe: o culpado era o nó. Se não fosse ele, a 

flagelação me haveria causado menos estrago. E estaria esquecida. A 

história do cinturão, eu veio pouco depois, avivou-a. (RAMOS 1945, p. 29). 

 
 

A dor é uma das formas usadas para a preservação da memória, que ele irá 

usar para contar passagens de sua infância, esse período tão dolorido de sua vida. 

Mas há também nessa narrativa bem delineadas as formas do poder “Onde estava o 

cinturão”? uma pergunta carregada de poder, do maior sobre o menor, do grande pai 

sobre o pequeno filho. O pai que podia surrar e punir, posto que ele detinha o poder e 

vai fazer uso dele. 

O autobiográfico propõe-se decifrar, por detrás do percurso que foi o seu, a 

identidade que lhe subjaz, a verdade profunda que o anima e determina, a 

sua unidade, em suma – fundamento e finalidade de sua ambição. 

Preocupação de inteligibilidade que o levará a operar uma escolha, a 
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estabelecer prioridade, a fixar a inteireza de uma personalidade. Porém ao 

fazê-lo, introduz – por ventura sem disso se dar conta – um elemento de 

reinterpretação que falseia a própria essência do que pretende provar. 

(MATHIAS, 1997, p. 41- 42). 

 

Graciliano Ramos inaugura em 1945, um novo estilo de escrita, um livro 

memorialístico, que ao se propor a tal estilo faz-se necessário esse resgate da sua 

vida, aqui neste caso contará o autor sobre a sua infância, período que nomeia a obra. 

A memória tem caprichos, tem a eleição dos fatos que serão preservados por ela e os 

eixos conectores dos fatos que serão trazidos à luz do contar. 

 
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 [...]. Assim, não conservo a lembrança de uma alfaia esquisita, mas a 

reprodução dela, corroborada por indivíduos que lhe fixaram o conteúdo e a 

forma. (RAMOS, 1995, p. 7). 

 
 

Esse resgate precisa dos elos conectores, para lembrar-se dos fatos autor 

precisou da ajuda de “indivíduos”; para conta-los precisou lembrar-se dos atos e dos 

indivíduos; criando assim uma relação com os fatos de sua infância e as pessoas que 

são presentes em sua vida. As pessoas assim como os fatos conectam-se, “É possível 

que a imagem, brilhante e esguia permaneça por eu a ter comunicado a pessoas que 

a confirmaram” (Ramos 1995, p.7). Assim o autor abre uma conversa com as pessoas 

que estavam presentes aos fatos e as pessoas confirmam esses fatos. 

 
Assim já temos alguns dos ganchos conectores que vão permear a sua 

narrativa, são eles: o contar ao outro, a lembrança do outro contando as impressões 

que são suas, as dolorosas lembranças das surras e castigos e as formas de poder 

passadas por quem podia punir com surras e castigos. Esse resgate se dará a partir 

das lembranças de si e das pessoas com quem conviveu, pois elas também são 

marcadas pelas severas formas do poder. 

 
 

Onde estava o cinturão? Impossível responder. Ainda que tivesse escondido 

o infame objeto, emudeceria, tão apavorado me achava. Situações deste 
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gênero constituíram as maiores torturas da minha infância, e as 

consequências delas me acompanham[...]. Os seus gritos me entravam na 

cabeças, nunca ninguém se esgoelou de semelhante maneira. (RAMOS 

1945, p. 31). 

 
Esse medo que o apavora e o emudece e as tantas outras formas de torturas 

são o eixo memorialístico que o autor utilizará para nortear-se em sua escrita, então 

medo e dor de novo vão acompanhar a lembrança do autor, vão atuar juntas para 

formar uma narrativa permeada pelos elos condutores da memória – medo e dor. 

 
Onde estava o cinturão? Hoje eu não posso ouvir uma pessoa falar alto. O 

coração bate-me forte, desanima, como se fosse parar, a voz emperra, a vista 

escurece, uma cólera doida agita coisas adormecidas cá dentro. A horrível 

sensação de que me furam os tímpanos com pontas de ferro.Onde estava o 

cinturão? A pergunta repisada ficou-me na lembrança: parece que foi pregada 

a martelo. (RAMOS 1945, p.31). 

 
As multiformes facetas da dor, apresentada como principal eixo memorialístico, 

como norte de sua narrativa, as forma como o autor as narra, é como se apenas 

bastasse sentir uma laminação na pele para se conectar as memórias, que estão 

presentes nos múltiplos suplícios a que o menino foi submetido. 

 
Para contar sobre si, o autor terá também que contar sobre o outro, sobre a sua 

forma de ver o outro “o exercício autobiográfico se situa na perspectiva do tempo que 

procura exumar e reconstruir” (Mathias, 1997, p 41). Exumar sim, pois que é preciso 

desenterrar os rostos, as expressões, as falas e as pessoas do passado, e esse 

desenterrar dar-se-á não como os esqueletos disformes que agora são, mas tal qual 

o eram originalmente. 

 
Passam através desses rasgões figuras indecisas: Amaro vaqueiro, caboclo 

triste, encourado num gibão roto; sinhá Leopoldina, companheira dele, 

vistosa na chita cor de sangue. Mais vivo que todos, avultava um rapagão 

aprumado e forte, [...] chamava-se José Baia e tornou-se meu amigo. 

(RAMOS, 1995, p.9) 
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A forma como o autor vê as pessoas do seu passado, as ouve e fala com elas, 

é a única forma que teremos de sabe-las, pois, ao narrar o autor é a sua voz, e 

somente através dele, a fala de ambos se realiza. Recria-las porque é preciso mais, 

muito mais do que uma memória pujante, é preciso recriar todos os episódios e 

fragmentos desse passado “ os brincos e a cara morena de sinhá Leopoldina, o gibão 

de Amaro vaqueiro, os dentes alvos de José Baia, um vulto de menina bonita, minha 

irmã natural” (Ramos, 1995, p.11). É preciso juntar os pedacinhos um a um na 

extensão da memória, dar a eles forma e existência e assim, como em um 

grandessíssimo quebra cabeças ir colando as peças, resgatando e fazenção a junção 

perfeita de reconstrução do passado. 

 
 

Desse antigo verão que me alterou a vida restam ligeiros traços apenas. E 

nem deles posso afirmar que efetivamente me recorde. O hábito me leva a 

criar um ambiente, imaginar fatos a que atribuo realidade[...]. Certas coisas 

existem por derivação e associação; repetem-se, impõem-se. Dificilmente 

pintaríamos um verão nordestino sem em que os ramos não estivessem 

pretos e as cacimbas vazias. Reunimos elementos considerados 

indispensáveis. (RAMOS, 1995, p.23) 

 
Para o autor fazer esse resgate no tempo que passou por ele e que o marcou, 

assim como marca a todas as pessoas, será necessário que ele faça uma seleção dos 

traços que a sua memória preservou, para mostrar de forma fantástica o que ele foi, 

visto pelo olhar de quem ele é. E principalmente de quem ele se tornou, a partir do 

que ele foi e não é mais. Os conectores da memória são os retratos que a memória 

elegeu e guardou, esses retalhos de vida preservados serão o fio condutor do 

autobiográfico. 

 
A memória vai preservar apenas o que de mais intenso aconteceu, o que ficou 

sem resposta, o que feriu ou o que se tornou felicidade. São esses segmentos que o 

autor usará para conduzi-lo, guia-lo pela narrativa preenchendo as lacunas com o 

conhecimento que ele agora detém. 

 
Em sua tese de doutorado Alves nos diz que “Sendo impossível a narração de 

uma totalidade, o autor deve relatar seus passos, escolhendo entre um evento e outro 

um quadro pessoal que dará uma ideia do seu perfil” (ALVES, 2006, p.82). Esse 
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quadro que o autor pintará de si, é pessoal e eletivo, pessoalíssimo, somente o 

autobiográfo vai dizer de si. Não é uma biografia, com fotos, entrevistas, relatos de 

pessoas que o conheceram ou conviveram com ele. É ele contando de si, 

desnudando-se. “Datam desse tempo as minhas mais antigas recordações do 

ambiente onde me desenvolvi como um pequeno animal” (RAMOS, 1995, p.10). 

 
Ao inaugurar esse novo estilo em sua escrita – o memorialístico. Esse traço 

estilístico que vai mostrar para o seu público, o seu eu, a sua dor e sua miséria de 

menino triste e melancólico. Do menino que tem a compreensão da dor, que será 

elucidada pelo homem que agora dará voz ao menino. 

 
Sozinho e encerrado em si mesmo, vivendo sob o domínio do patriarcado, sem 

nenhum afeto, liberdade ou compreensão, apenas a clausura e a falta de empatia de 

seus pais, vendo o mundo através do confinamento forçado, o homem que agora ele 

é, vai narrando a paisagem da sua infância. 

 
Vivíamos numa prisão, mal adivinhando o que havia na rua, enevoada longos 

meses [...]observávamos pedaços de vida, namorávamos o oitão da outa 

gaiola, aberta, e tínhamos inveja imensa dos Sabias pequenos, desejávamos 

correr e voar com eles. [...]. Se eu pudesse correr, sair de casa, molhar-me, 

enlamear-me, deitar barquinho no enxurro e fabricar edifícios de areia, 

certamente não pensaria nessas coisas. Seria uma criatura viva, alegre. Só, 

encolhido, o jeito que tinha era ocupar-me com o sapo boi, quase gente, 

sensível aos sinos. Nunca os sinos me haviam impressionados. (RAMOS, 

1995, p.55-56). 

 
O autobiógrafo localizar-se no seu tempo e no ambiente em que está inserido, 

ele vai nos guiando por esse seu espaço. “Naquele tempo a escuridão se ia 

dissipando, vagarosa. Reuni pedaços de pessoas e de coisas. Pedaços de mim 

mesmo que boiavam no passado confuso” (RAMOS, 1995, p 17). Vai trazendo os 

fatos à tona da memória, ele agora, já um home, um escritor, vai adentrando nesse 

seu passado para escrever o eu que ele foi. 

 
 

Nesse processo de resgate do passado que se apresenta na obra Infância, o 

autor vai olhar para trás com aquilo que ele é no presente, com o que ele sabe, com 
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a experiência de vida que ele acumulou. É ele dando voz ao seu eu passado. As dores 

que o menino deveras sentiu, sendo narrada pelo homem de agora, as dores do 

passado acrescidas da compreensão do presente tornam mais doloridas e vivas as 

feridas passadas. 

 
 

E essa dor que a memória guardou, junto com seu conhecimento de vida, 

conhecimentos e outras características que agora somadas forjam o homem. Esse ser 

que tem também agora outros olhares, saberes e uma multiplicidade de eus, partem 

todos de uma pequena e melancólica crianças, atormentada por causa das surras e 

das doenças, que cresceu em uma família que não cultivava o diálogo, que não regava 

o afeto, ou por falta de água, ou por falta de amor, mas apesar das mágoas e 

lembranças atormentadas, tem em si a poesia da vida, e por isso sofre ainda mais, 

vive ainda mais intensamente a miséria humana por ter a compreensão da dor, que 

foi lucidada pelo homem que agora dá voz ao menino. 

 
 O FIO DE ARIADNIANO 

 

No mito do Minotauro, quando Perseu entra no labirinto para matar a fera, 

Ariadne entrega ao herói um novelo de linha que Perseu irá utilizar para encontrar a 

saída do labirinto. Ao escrever uma autobiografia o autor que “[..] A saber, a 

coincidência entre narrador, autor e personagem” (MATHIAS, 1997, p. 41) irá usar 

conectores para olhar para trás, com aquilo que ele é agora, com o que ele sabe agora 

e com a experiência de vida que ele acumulou. 

 
Usando esses saberes, ele vai se conectar ao seu passado. Esse passado que 

será sempre filtrado através do olhar do hoje, e ao voltar seu olhar para dento de si o 

autobiógrafo irá trabalhar com os fragmentos da sua memória, com os traços que a 

memória elegeu e manteve guardado. 

 
Esses episódios preservados pela memória são o fio de Ariadne, que irão 

conduzir o autobiógrafo por essa escrita labiríntica, por esse percurso que o autor ao 

iniciar, não sabe aonde vai dar, não sabe como se conduzirá por suas lembranças, 

elegendo o que de sua contar da sua história 
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O texto empresta assim, a posterior, sequência e racionalidade a uma 

realidade ziguezagueante de múltiplas dimensões, incompatível por definição 

com a lisura cronológica e o seu progressivo encadeamento” (MATHIAS, 

1997, p.42). 

 
O autor deve olhar para trás interpretando esse passado, trazendo para o hoje 

aquilo que ficou impresso em sua memória, e ainda, por que ficou impresso. E esse 

processo de memória, esse processo que utiliza a memória, não pode ser apenas 

olhar para o passado e relatá-lo. É muito mais complexo, pois esse olhar está explícito 

de aprendizado, está carregado das múltiplas análises dos seus “eus”. 

 
O seu antigo eu, passado pelo filtro do pelo conhecimento que ele agora detém, 

com o que ele agora sabe de si, da sua realidade e das marcas da passagem do 

tempo. Nesse labirinto de imagens e interpretações vai estar a elegia do que deixou 

marcas, do que deixou impressões no seu corpo e na sua alma. 

 
Puxar o fio ariadniano das memórias, sem saber o que está na outra ponta 

desse fio, é um processo perigoso, doloroso, pois o autobiógrafo vai tocar nas marcas 

da ferida que ainda sangram, nas marcas que ainda doem, e esse com certeza é o 

seu desafio. 

 
Em sua obra memorialística Infância Graciliano Ramos nos transmite a dor e a 

miséria que foi esse episódio da sua vida com uma competência incomensurável. É 

possível sentir a sua dor, a sua angústia e a sua inaptidão para tratar com as pessoas 

e com os fatos que causaram em si tanta dor. 

 
Meu pai não tinha vocação para o ensino, mas quis meter-me o alfabeto na 

cabeça, foi um desastre. Cedo revelou impaciência e assustou-me[...] E o 

côvado me batia as mãos. As podres mãos inchavam, as palmas vermelhas, 

arroxeadas, os dedos grossos mal se movendo. Latejavam, como se 

funcionasse um relógio dentro delas. (RAMOS, 1995, p.98) 

 
Ele nos faz sentir a sua dor, a dor que o acompanha pela vida a fora. Como se 

os conectores eletivos da memória fossem conduzidos pela dor, ficaram nas paredes 

da sua memória, os gritos, as pancadas e eles ainda ressoam no homem, esse 

homem agora afastado, longe do menino ainda ouve os gritos, ainda sente a dor. 
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Para o autobiógrafo as suas ferramentas de trabalho são: a palavra e a 

memória. A palavra tem a missão do dizer, do transmitir o que memória manteve, do 

que ela preservou sobre todos os acontecimentos de sua vida. E sobre a memória 

Marcello Duarte Mathias diz: 

 
A memória representa o elemento primacial que lhe serve de traço 

comum. Partilham também do facto de se centrarem na pessoa do 

autor, privilegiando o olhar individual, pois que é dele e da sua 

singularidade. (MATHIAS, 1997, p. 41). 

 
Nesse contexto a memória que é sua, guarda as lembranças que também são 

suas, sob o foco do seu olhar sobre si e do que ele é no momento em que escreve. E 

o que ele é tem muito da transitoriedade entre o que ele foi e não é mais, e do que ele 

preservou da sua identidade, ou seja, do ele se tornou por causa do que foi. Essa 

leitura labiríntica, que se move e se conduz por entre os conectores da memória são 

os fios ariadnianos que servem de norteadores para o autor transitar pelo emaranhado 

das lembranças que o levam a eleger os fatos a serem narrados. 

 
Sondar a dimensão do diálogo de quem escreve e se descreve, e que 

constitui a verdade da obra. Através dela sobressai a fidelidade do autor a si 

mesmo, até porque aquele que desejaríamos ter sido é tão ou mais 

importante na definição do que somos do que aquele que na realidade 

acabamos por ser. (MATHIAS, 1997, p.42) 

 
Nesse contexto, a memória que é sua, que guarda as suas lembranças, sob o 

foco do seu olhar sobre si mesmo, tem o peso das escolhas e do que ele é no 

momento em que escreve. “O autobiógrafo propõe-se a decifrar, por detrás do 

percurso que foi o seu, a identidade que lhe subjaz, a verdade profunda que o anima 

e determina a sua unidade” (MATHIAS, 1997, p.41) 

 
No processo de seleção da memória o autobiógrafo vai lidar com a verdade do 

que ele é, em detrimento ao que ele gostaria de ter sido, mas o que afinal o escritor 

elege para contar de si é como ele vê a si mesmo, e nesse processo de escolhas e 

eliminações, o que predomina é só a sua visão. Não cabe em uma autobiografia a 

visão do outro, somente a sua, incluindo nesse processo labiríntico a sua visão sobre 
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o outro, mas nunca o contrário. ‘Também realidade imaginária? Sim, decerto”, mas o 

leitor não poderá jamais saber se a realidade narrada pelo autor é uma “realidade 

imaginária” e nem se há essa linha entre imaginação e realidade, pois o que o autor 

usará para preencher as lacunas não pode ser compreendido dessa forma, mas sim 

como o seu entendimento de um contexto histórico que foi o seu, histórico, cultural e 

principalmente familiar. O conhecimento de vida e de mundo que ele agora possui, 

pois, as verdades narradas são o que a memória preservou, junto com as marcas das 

feridas que ainda doem: 

 
Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte, 

desanima, como se fosse parar, a voz emperra, a vista escurece, uma cólera 

doida agita coisas adormecidas cá dentro. A horrível sensação de que me 

furam os tímpanos com pontas de ferro (RAMOS, 1945, p, 31). 

 

Essas afirmações feitas pelo autor de que ainda “hoje [...] agita coisas 

adormecidas cá dentro” mostram a marca da passagem do tempo, ou seja, as marcas 

daquele que ele não é mais, mas que ainda doem naquele que ele é hoje porque 

passado e presente “registram os [seus] vários eus movendo-se em várias épocas” pois 

o autobiógrafo vai dar voz e conceito àquele que ele foi. 

 
Olhando-me por dentro, percebo com desgosto a segunda paisagem. 

Devastação, calcinação. Nesta vida lenta sinto-me coagido entre duas 

situações contraditórias – uma longa noite, um dia imenso e enervante [...] 

Frio e calor, trevas densas e claridades ofuscantes (RAMOS 1945, p.17) 

 
As marcas do presente trazem a lembrança do passado. Em contraste de 

personalidades, de percepções, dos atritos de uma personalidade que vai se 

moldando e sendo contada pela que já está moldada, pois o autobiógrafo nada mais 

é do que a voz do que nunca havia calado. 

 
E nesse intrínseco e labiríntico espaço que é a memória, o autor vai moldando 

sua escrita, passando por esse contar espetacular, que junta as peças do passado, 

adiciona os saberes do homem que ele é, do menino que ele foi, do filho que ele foi, 

do pai que ele é, e desse emaranhado surge a obra, passada pelas mudanças a que 
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somos submetidos ao longo da vida, mas conservando o principal de nós, o que fomos 

nascidos para ser. Melhores a cada dia. 

 
6. CONCLUSÃO 

 
 

A vida, a obra e os atos cotidianos de Graciliano Ramos, foram 

convenientemente moldados pela sua infância, pelo exercício da passagem de poder, 

que deixou na sua pele a marca da docilização de seu corpo, que foi batido, punido 

evsubmetido. Sua infância que a priori, encerrou todos os elementos de punição, 

tornou-o um menino triste e monossilábico, criado na secura do sertão e por não ter 

sido poupado nem da sede e nem da rejeição é que ele expande a sua escrita. 

 
Na escrita de Infância aparece todo o sertão e a sua beleza, a sua dureza e a 

dificuldade de nele florescer. O menino doente e triste presente em sua obra, que se 

ressente das surras e dos castigos molda-se ao amargor de sua existência; torna-se 

um homem de poucas palavras, que não gosta de falar sobre si. 

 
Mas esse mau gosto de falar de si é derramado em sua obra. Infância nos 

derrama sua vida, conta-nos da miséria, que nem de longe é material, mas que é, pois, 

o flagelo a que o menino é submetido desde o início de sua existência; a dor de crescer 

sob castigos físicos, de estudar sob castigos, torna-se um eterno enlevo entre surras 

e repelões que o faz agigantar-se na obra. 

 
E essa criação normatizadora que molda o menino, que leva para a idade adulta 

as cerceasse da infância, período tão difícil para ele vai transformar a sua escrita, 

agiganta-la e a torna-la bela, carregada de significados. Ele vai usar elementos 

mantidos pela memória, conectos instalados que foram preservados, que o levaram 

volta a origem, onde na mais tenra idade já sentia na pele as marcas da educação 

coercitiva e se resente por percerber-se um intruso, para ele o povo da casa (sua 

casa) não o tolerava. Menino-homem, sentiu as mazelas da vida e contra elas se 

revoltou. 

Tornou-se um justo, curto e certo, mas esse seu modo foi muitas vezes 

confundido com secura e rudeza, Graciliano Ramos mantém os princípios arraigados 

de sua criação, que irão acompanha-lo em sua vida e em sua escrita. Essa sua forma 
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de escrever tão dura, assim como foi sua vida, são as facetas do pequeno retirante, 

do menino que fez da literatura um clamor e conduziu sua de sua escrita, rebelando- 

se. 

 
Ele não utiliza nenhum subterfúgio para contar de si e dos seus em Infância, 

escancara o seu passado, passa uma faixa de luz até mesmo nos temas mais 

obscuros, conta tudo, as filhas naturais, as más índoles, as crueldades, as 

mesquinharias, as fraquezas, tudo. Esse seu contar me encantou e eu procurei 

entender do escritor ao homem Graciliano Ramos, seus gostos, suas preferências, 

tentando sorver na vastidão da secura que o acompanhou, o oásis da sua inscrita 
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