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RESUMO 
 
 

A literatura de Graciliano Ramos sofre expressiva guinada estética, a partir de 1937, depois 
de passar dez meses na prisão. Embora quase todos os seus livros tenham partido de um 
conto, apenas depois de sua liberdade, o escritor alagoano passou a se dedicar à narrativa 
curta, em sua concepção, organização e crítica. Os contos produzidos nesse período foram 
reunidos em Insônia (1947), mas alguns deles foram também publicados em Dois dedos 
(1945) e Histórias incompletas (1946), cada um destes dois como esboço de uma proposta 
estética que tomaria consistência apenas no livro posterior. A estrutura do conto passa a 
orientar, então, a atividade criativa de Graciliano, que abandona o gênero romanesco e 
busca a forma mais “razoável” para expressar criticamente as tensões entre indivíduo e 
sociedade. Além disso, o escritor incorpora organicamente alguns procedimentos de 
tendências artísticas herdadas das vanguardas históricas, não de modo conciliado, mas por 
meio de apropriações críticas e diferenciais. Com isso, Graciliano elabora estratégias 
estético-narrativas na concepção de Insônia, que se tornam fundamentais para a escrita de 
Memórias do cárcere (1953), cujos capítulos apresentam, em sua maioria, aspectos 
congruentes a alguns contos de Insônia, especialmente os aqui denominados “Noturnos”. 
As categorias simbólicas de “noturnidade” e “insonolência” tornam-se também 
fundamentais para o desenvolvimento do conceito de memória em Graciliano Ramos, um 
dos componentes decisivos para a construção do livro sobre a cadeia. Portanto, a tese 
busca comprovar a importância de Insônia na concepção de Memórias do cárcere, bem 
como das articulações do substrato do vivido na reconfiguração estética do projeto literário 
do escritor e na produção de sua contística. 
 

Palavras-chave: Graciliano Ramos. Memórias do cárcere. Insônia. Contos. 
Memorialismo. Autobiografia. Narratologia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

From 1937 on, the literature of Graciliano Ramos has a significant esthetic turn, after ten 
months in prison. Though almost all of his books have been created from a short story, 
after his release, the writer has begun to produce, organize and criticize short stories. The 
texts produced during that period were gathered in Insônia (Insomnia), 1947, although 
some of them have also been published in Dois dedos (Two Fingers), 1945, and in 
Histórias incompletas (Incomplete Stories), 1946, each having an esthetic proposal that 
would only become more consistent in his later book. Then, the structure of the short story 
serves as a guideline to Graciliano’s creative activity, which leads him to leave the novel 
and to seek a reasonable form to critically express the tensions between man and society. 
Furthermore, the writer organically embodies some procedures of artistic tendencies 
inherited from the historic vanguards, not in a conciliatory way, but through critical and 
differential appropriations instead. Thereby, Graciliano elaborates esthetic-narrative 
strategies to create Insônia, which becomes fundamental to the writing of Memórias do 
cárcere, considering the aspects of some chapters and the short stories called here 
“Noturnos” (Nocturnes). The symbolic categories of “nocturnity” and “insomnolence” also 
become important to develop the concept of memory in Graciliano Ramos, one of the most 
decisive components to build the book of the prison. Therefore, the thesis aims at proving 
the importance of Insônia to the creation of Memórias do cárcere, and the articulation of 
the living substrate with the esthetic reconfiguration of Graciliano Ramos’ literary project 
and his short story production.   
 

Keywords: Graciliano Ramos. Memories of Prison. Insomnia. Short stories. Memorialism. 
Autobiography. Narratology. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Uma das passagens mais impactantes de S. Bernardo é o final do livro. Paulo Honório, 

depois de devastar tudo e todos que se interpuseram à sua frente para a conquista da 

almejada propriedade, se vê completamente só e desamparado, e faz um autoexame difícil 

e doloroso sobre a sua condição, buscando uma explicação plausível para o seu 

comportamento, tentando justificar, de algum modo, suas ações. Ao perceber que todos 

estão dormindo (“Patifes!”), não vê outra saída: “E eu vou ficar aqui, às escuras, até não 

sei que hora, até que, morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse uns minutos.” 

(SBE, p. 199). Na adaptação cinematográfica de Leon Hirszman, o personagem 

interpretado por Othon Bastos olha para a câmera enquanto fala, em off, como se olhasse 

para um espelho. O trecho final citado é dito enquanto ele inclina a sua cabeça e as luzes 

vão se apagando vagarosamente. Apesar do esgotamento e da necessidade física do 

descanso, ele não se entrega completamente ao sono. Apenas “uns minutos”, nada mais.  

 Esta tese não é sobre sono ou sua ausência. A partir do estudo comparado entre 

Memórias do cárcere e os contos noturnos de Insônia, o trabalho pretende analisar e 

discutir a importância de estratégias estético-narrativas desenvolvidas nos contos para a 

concepção de alguns recursos composicionais no livro sobre a cadeia, bem como a 

influência da noturnidade e da insonolência na maturação do conceito de memória em 

Graciliano Ramos, por meio de suas (des)figurações no espaço narrativo. A forma da 

narrativa curta, os procedimentos narratológicos contaminados por traços de algumas 

vanguardas históricas e a perspectiva noturna adotada pelo narrador de Graciliano foram 

fundamentais para que o escritor pudesse, definitivamente, contar a experiência vivida na 
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prisão, criando a galeria de personagens que conheceu naquele “mundo horrível de treva e 

morte.” (MCA, p. 11). Se, para Paulo Honório, a resistência ao sono era motivada pela 

persistência da dominação do outro e a noite vem para divisá-lo solitário e deslocado em 

meio aos demais, para os narradores do livro de contos e da cadeia, estas condições 

revelam suas dores e dilaceramentos. Embora os estímulos hipnagógicos sejam obstruídos, 

a noite e o sono surgem como signos da indeterminação do sujeito em crise, cuja memória 

se esfacela em imagens que, aparentemente, não se coadunam, mas diluem o substrato da 

experiência vivida em devaneios e distorções da realidade. 

 Entretanto, Graciliano reivindica a legitimidade de sua versão dos fatos, o que não 

invalida as outras dadas pelos demais viventes daquele passado terrível: “exponho o que 

notei, o que julgo ter notado. Outros devem possuir lembranças diversas. Não as contesto, 

mas espero que não recusem as minhas: conjugam-se, completam-se e me dão hoje 

impressão de realidade.” (MCA, p. 13-14). Talvez, no lugar de “distorções”, seria melhor 

falar em “torções” para tratar do modo como opera o escritor alagoano na transfiguração 

da experiência em linguagem, em um exercício crítico por meio de procedimentos 

ficcionais que contaminam a escrita autobiográfica. Já em Angústia, o narrador 

experimenta a alucinação e embaralha as categorias instauradoras do real na construção de 

seu personagem, mas apenas em Insônia os recursos narrativos tensionam ainda mais a 

presença dessa atmosfera. As “distorções” são apenas figurações de estados e sentimentos 

utilizadas pelo escritor para revirar uma dada realidade, no lugar de apenas reconstituí-la 

acriticamente, sem intervenções. Reconstruir o passado pelo prisma do presente é também 

distorcê-lo, mas não para transmitir uma ideia equivocada ou manipulá-lo, como os 

negacionistas da Shoah, e sim para repensá-lo e fecundar o presente de um futuro 

promissor.  

 A escolha dos objetos de pesquisa para a tese partiu dos resultados da dissertação 

Riachos a gemer no escuro: experiência e narração em Memórias do cárcere, defendida 

por mim em 2011, no  então Programa de Pós-Graduação em Letras, do Instituto de Letras 

da UFF. No cotejamento de alguns capítulos de Memórias do cárcere com outros livros de 

Graciliano, um dos primeiros pontos que me chamou a atenção foi a presença de uma 

passagem em uma das crônicas de Linhas tortas: “O professor Artur Ramos foi chamado à 

ordem: - Essa história de africanismo é conversa. O senhor tenta sublevar os negros, 

assanhá-los contra a autoridade constituída.” (LTO, p. 326). Escrita em 3 de março de 

1943, a crônica “O que deveríamos fazer” parece ter sido reaproveitada na escrita do livro 
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de memórias, pois o trecho citado se encontra, com pequenas alterações, em um de seus 

capítulos: “Um professor era chamado à delegacia: — ‘Esse negócio de africanismo é 

conversa. O senhor quer inimizar os pretos com a autoridade constituída.’” (MCA, p. 34; 

grifo meu). As partes destacadas mostram o que foi conservado da passagem original. A 

omissão do nome do professor pode ter alguma motivação ética, já que o memorialista, no 

primeiro capítulo, se compromete a fazer as manipulações que achar conveniente para o 

relato. 

  Outras recorrências, como palavras, expressões e estruturas sintáticas, foram 

igualmente identificadas, mas, inicialmente, não constituíram nenhuma novidade nos 

estudos sobre Graciliano Ramos. Um dos primeiros críticos a analisar esses aspectos foi o 

português Fernando Alves Cristóvão em seu Graciliano Ramos: estrutura e valores de um 

modo de narrar (1986), mas outros igualmente fundamentais, como Wander Melo Miranda, 

Ieda Lebensztayn, Thiago Mio Salla, Conceição Aparecida Bento, Ângela Dias e Vanda 

Cunha Albieri Nery, discutiram sob diversas perspectivas crítico-analíticas os traços 

estilísticos do Velho Graça. No entanto, em nenhum trabalho da fortuna crítica do escritor 

levantada durante a pesquisa, e relacionada ao final, na bibliografia, encontrei algum 

estudo, mesmo uma sugestão, sobre as relações entre Insônia e Memórias do cárcere, e 

concluí que essa ausência se deve, principalmente, ao parco interesse da crítica pelo 

volume de contos do escritor alagoano, com algumas exceções.  

 Talvez a recepção negativa de críticos como Antonio Candido, em seu clássico 

Ficção e confissão (2006), e Álvaro Lins, na ótima série “Visão geral de um ficcionista” 

(1963), para o Correio da Manhã, tenha contribuído um pouco para esse efeito. Dentre os 

críticos mais influentes daquele período, apenas Sérgio Milliet (1982) reconheceu o valor 

estético da obra e sua importância no projeto literário de Graciliano Ramos, chegando a 

compará-lo a Machado de Assis. Editorialmente, as edições da editora Martins, da década 

de 1970, anexaram um posfácio de Assis Brasil, mas que não trata do Graciliano contista, e 

sim, do romancista. Apenas mais recentemente, as edições da editora Record têm incluído 

um posfácio de Letícia Malard, com alguns problemas que serão discutidos mais à frente, 

no momento oportuno, mas tem sua importância na pouco explorada fortuna crítica dos 

contos do escritor alagoano. Esta foi uma das principais dificuldades da pesquisa. Há um 

bom número de estudos sobre Graciliano Ramos que citam, eventualmente, os contos de 

Insônia, mas são raríssimos aqueles que se debruçam em uma análise cuidadosa e 

aprofundada. Quase não há trabalhos acadêmicos sobre o livro, e os poucos artigos 
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científicos que se dedicam a um ou outro conto costumam ser repetitivos e apenas apontam 

aspectos gerais, facilmente identificáveis em qualquer obra de Graciliano.  

 Não pretendo aqui elevar o status do conto para o mesmo nível de obras-primas 

como Angústia, Vidas secas ou S. Bernardo, mas discutir que, apesar de não ter tido a 

mesma depuração estética dessas obras, Insônia é chave de leitura fundamental para a 

compreensão do processo de construção de Memórias do cárcere, antes mesmo de 

Infância, como defendem alguns críticos. A tese busca, portanto, indentificar e analisar os 

aspectos narratológicos, aqui denominados de “estratégias estético-narrativas”, e 

autobiográficos presentes em alguns contos de Insônia que contribuíram para a criação do 

livro sobre a cadeia e a maturação do conceito de memória de Graciliano Ramos. 

 Contudo, não é novidade alguma para os estudiosos de Graciliano que toda sua 

obra partiu de um respectivo conto. Com exceção de A terra dos meninos pelados, todos os 

seus livros publicados em vida tiveram em uma narrativa curta a sua origem, como o 

próprio revelara em diversas entrevistas. Alguns, como Vidas secas e Infância, ainda 

mantêm estruturalmente alguns aspectos narratológicos próprios do conto, mas os demais 

tomaram-no apenas como ponto de partida e se desenvolveram em outro gênero, 

predominantemente o romanesco, sua declarada predileção. Segundo Cristóvão, em 

Graciliano Ramos, tudo “é conto porque o seu processo criador modela o texto à maneira 

de conto”, ao mesmo tempo, “nada é só conto porque as diversas unidades são imbricadas 

e combinadas em obras de ficção ou memórias, fundindo-se numa visão unificada e 

coerente que alarga as dimensões do tempo e do espaço”, além de relacionar personagens e 

estruturar “os monólogos em análises de notável profundidade psicológica.” (1986, p. 

152). De certa maneira, o fato de ter iniciado sua atividade literária por meio do conto, 

como muitos escritores em seus primeiros trabalhos, pode ter contribuído para essa 

tendência. Se fosse adotada apenas essa via reflexiva, a conclusão óbvia seria o conto visto 

como mero laboratório de experimentação e aprimoramento, o que não é inteiramente 

verdadeiro. 

 Graciliano afirmara em diversas ocasiões que praticou o gênero em suas primeiras 

incursões literárias como forma de alcançar patamares mais elevados. Os poemas que 

sempre renegou, ele jura, foram concebidos com essa pretensão. No entanto, após a 

experiência de passar dez meses preso sem nenhum processo formal que atestasse sua 

imputabilidade, algo mudou. Não me refiro ao trauma, às marcas psicológicas da privação 

de liberdade e do testemunho de horrores inenarráveis. Como a literatura de Graciliano 
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Ramos sempre partiu do substrato do vivido (“Literatura é sangue, é carne”), impossível 

atravessar incólume as ruínas deploráveis de viventes feito trapos em celas, porões e ilhas 

isoladas de uma nesga mínima de dignidade. A linguagem e seus usos também seriam 

profundamente reconfigurados por essa nova condição, tanto que o escritor se apressa em 

planejar um livro sobre a cadeia, em que retratasse, principalmente, os fascinantes 

personagens com quem conviveu. A ideia desse livro surgiu desde o momento em que 

ainda estava lá, anotando o cotidiano na prisão, mas como foi obrigado a se livrar dessas 

notas, teve que reiniciar o projeto. Houve algumas tentativas, esboços discutidos em cartas 

à esposa e ao seu tradutor argentino, Benjamin de Garay, ainda em 1937, logo após a 

soltura. Um fracasso. 

 Do ano em que foi preso até o início da redação de Memórias do cárcere, em 1946, 

passaram-se dez anos, não de silêncio, como o escritor atesta, mas de tensões, maturação e 

aprofundamento ético e estético. Os procedimentos narratológicos e os recursos 

expressivos necessários para contar a vida daquelas pessoas não teriam que ser os mesmos 

de que vinha se valendo para a construção de seus romances. Na verdade, não poderiam ser 

os mesmos. Depois de sair da prisão, além de Vidas secas (1938), Graciliano publica A 

terra dos meninos pelados (1939), Histórias de Alexandre (1944), Dois dedos (1945), 

Infância (1945), Histórias incompletas (1946) e Insônia (1947). Curiosamente, o livro de 

contos escolhido para este estudo foi o último livro publicado por Graciliano, pois os 

posteriores, como Memórias do cárcere (1953), Viagem (1954) e Linhas tortas (1962), 

saíram do prelo postumamente. Como depois será apresentado e analisado mais 

detalhadamente, os volumes Dois dedos e Histórias incompletas são edições de alguns dos 

contos depois reunidos em Insônia, que foi reestruturado e ampliado com mais histórias. 

Afinal, qual é a importância deste livro para o memorialista na construção de seu relato 

sobre a prisão? 

  Ao contrário dos outros livros de Graciliano Ramos, Memórias do cárcere não 

partiu de nenhuma narrativa curta, mas seus capítulos apresentam componentes estruturais 

que os aproximam do conto. A autonomia de muitos deles é tal que foram publicados como 

histórias avulsas em periódicos diversos, ainda durante o processo de escrita do livro. É 

comum a publicação de fragmentos e passagens de um livro em processo em algum 

suplemento literário, a fim de divulgar o próprio trabalho e, melhor ainda, conseguir algum 

dinheiro. Como Graciliano estava sempre em situação financeira delicada depois que 

aportou no Rio de Janeiro, não seria precipitado afirmar que esta era uma de suas 
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principais motivações na época. Algumas publicações deixavam claro que se tratava de 

uma prévia das “Memórias da cadeia” do escritor, como a primeira edição da revista 

Fundamentos, de 1948, mas muitas outras, como o “Suplemento de Literatura e Arte”, do 

Correio da Manhã, publicavam alguns capítulos de Memórias do cárcere com títulos que 

não foram atribuídos na versão final do livro. O cotejamento mostra que houve algumas 

alterações entre um e outro, pouca coisa, mas a grande maioria desses trechos publicados 

na imprensa poderia facilmente ser classificada como conto, assim como outros capítulos 

do livro não publicados anteriormente. 

 Os contos analisados de Insônia serão, essencialmente, os que denomino de 

“Noturnos”, ou “Noturnos Insones”, como “Insônia”, “Um ladrão”, “Paulo” e “O relógio 

do hospital”, pois todos se passam à noite, que funciona tanto como componente narrativo 

quanto como elemento simbólico. Outros, como “Silveira Pereira”, “A testemunha”, “A 

prisão de J. Carmo Gomes” e “Dois dedos”, serão, oportunamente, referenciados, 

analisados e discutidos por apresentarem, cada a seu modo, alguns dos aspectos 

fundamentais assomados da reflexão aqui desenvolvida. Soma-se a isto o arrefecimento da 

relação de Graciliano com o romance, resultante não apenas da decantação de questões 

particulares e sua guinada estética a partir da experiência na cadeia, mas também de um 

certo desvio estético-ideológico da Geração do Romance de 30 e seu consequente ocaso. O 

artigo “A decadência do romance brasileiro” que ele publica na década de 1940 é a 

constatação lamentosa do inevitável quadro. No mesmo período, o escritor dedica-se à 

organização de contos brasileiros e escreve apenas textos com essa estrutura, mesmo que 

resultem em obras de gêneros distintos.     

 Para Hélio Pólvora, apesar de considerar “ocasional” a ocorrência da narrativa 

curta na literatura de Graciliano Ramos, sua contribuição à contística brasileira é “de haver 

desestruturado o conto e preenchido o vazio interior com aquele modelo de composição 

poemática, com os solilóquios que traduzem dramas de personalidade ou refletem 

situações existenciais aflitivas.” (2002, p. 58). Talvez por isto ele tenha desagradado tanto 

Candido e Lins, que eram mais apreciadores da prosa enxuta e contida de S. Bernardo e 

Vidas secas. Porém, a gradual verticalização da perspectiva narrativa de Graciliano Ramos 

vai encontrar apenas no conto os meios expressivos ideais para a sua realização, ou seja, 

pelo desejo de falar sobre a galeria de personagens que conheceu na cadeia e o crescente 

interesse pelos problemas humanos a partir de sua dimensão psicológica, uma literatura 

cada vez mais centrada em seus personagens, sem prescindir de sua dimensão social e 
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ideológica. Por isso, Graciliano sempre fugiu das idealizações e idealismos que 

impregnavam os escritores comunistas simpatizantes do realismo socialista, rejeitando 

qualquer subserviência a dogmas e preceitos partidários que limitassem a sua atividade 

criativa.  

 Mas as relações entre Insônia e Memórias do cárcere não são apenas de ordem 

estrutural, de extensão ou de componentes narrativos. Dos livros de Graciliano Ramos, 

Insônia é um dos mais inventivos, pois nos contos selecionados, o escritor se apropria de 

procedimentos próprios de algumas das principais estéticas vanguardistas dominantes da 

época, como o surrealismo e o expressionismo. Embora possamos observar a presença 

desses recursos no romance Angústia, principalmente expressionistas, a potência inventiva 

dos contos aprofunda os dramas e aflições de seus personagens, a ponto de quase se 

desintegrarem e diluírem em uma atmosfera turva e opaca. Em Memórias do cárcere, o 

memorialista retoma algumas dessas técnicas aprimoradas nos contos e explora a condição 

psicológica e espacial dos prisioneiros e de um Eu que tenta o tempo todo não se dissolver 

nas trevas com cheiro de amoníaco dos porões e nas coisas moles espalhadas pelo chão. A 

dramaticidade do narrador da prisão eleva as tensões com a linguagem, assim, sua busca 

pela expressão “razoável” entra em constante conflito com o processo de recordação dos 

eventos, algo que a inventividade dos recursos estéticos de Insônia contribui para conciliar. 

A ojeriza reiterada do Velho Graça com o modernismo não o exime de apropriações de 

suas importações e conquistas por meio da organicidade inevitável da relação do artista 

com o seu tempo. Afinal, toda recusa implica em apreensão e apropriação. 

 Por fim, a importância dos contos de Insônia para a formulação do conceito de 

memória desenvolvido por Graciliano em Memórias do cárcere é determinante. De 

absolutamente todos os críticos de sua obra, desde Candido até os trabalhos acadêmicos 

mais recentes, apenas Wander Melo Miranda (2009) expõe e discute essa hipótese. Para 

Miranda, os dois livros formam, juntamente com Infância, uma espécie de tríade da 

memória, onde “as relações intertextuais” são “esclarecedoras a seu modo do 

funcionamento da [sua] linguagem”, produto de “sensações desencontradas, parciais, 

fragmentárias” e que “se entrelaçam a sensações semelhantes de situações críticas 

experimentadas” pelo escritor quando era um menino ou quando foi levado como 

prisioneiro (2009, p. 125). Porém, enquanto em Infância o olhar do narrador reconstitui o 

passado por uma perspectiva esfumaçada e nebulosa, em Insônia, ele busca atravessar a 

escuridão e o devaneio. Noite e nuvens, ou trevas e nevoeiro, não são apenas condições 
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temporais e atmosféricas, mas existenciais e recordatórias distintas. Os deslocamentos e 

figurações no processo de reconstituição do passado dependem dessas condições e 

orientam a narração. Em virtude disto, Insônia e seus “Noturnos” apresentam relações e 

tensões entre perspectivas e aspectos narratológicos mais próximos de Memórias do 

cárcere.  

 A fim de proceder à análise proposta, a tese foi dividida em quatro capítulos. No 

primeiro, intitulado “O memorialismo de Graciliano Ramos”,  discuto os principais 

aspectos e procedimentos da escrita de memórias do escritor alagoano, com especial 

atenção a Memórias do cárcere. Não há a intenção de ser apenas um panorama analítico ou 

uma história concisa da concepção do livro, mas evidenciar os modos como opera a 

linguagem da memória em Graciliano Ramos e de como o substrato da experiência vivida 

transfigura-se, por meio da escrita, em um relato autobiográfico construído a partir de 

elementos de extração referencial e fabular. O documental e o literário atuam sob tensão 

pelo empenho crítico do escritor, que busca, na reconstituição do passado, não a sua mera 

reprodução discricionária e autocentrada no sujeito narrante, mas o seu confronto com o 

presente em que seu corpo inscrito escreve e, portanto, reescreve o percurso do narrado em 

veredas bifurcadas em múltiplas identidades. Aqueles que “merecem patentear-se” 

emergem e submergem nesse processo de reescrita de si através do outro. Não basta olhar 

para o verso do espelho ou virá-lo para a parede, com o fim de escapar ao risco da 

contemplação narcísica. Do olhar no outro, sou; no olhar do outro, ainda estou.  

 O segundo capítulo, “A contística de Graciliano Ramos”, intenta, inicialmente, 

contribuir para a escassa, quase inexistente, fortuna crítica do escritor sobre sua produção 

de contos. Por isso, é reconstituída a trajetória criativa do escritor, desde o seu primeiro 

trabalho publicado na juventude até as entrevistas e atividades de quando já era um 

intelectual reconhecido e aclamado por público e crítica. Assim como no capítulo anterior, 

o objetivo não é lançar um olhar meramente panorâmico, mas apresentar a origem e o 

desenvolvimento de aspectos fundamentais de sua literatura que, mais tarde, se 

desdobraram nas questões confrontadas, pelo escritor, no período pós-prisional. Segundo 

Júlio Cortázar, o “contista sabe que não pode proceder acumulativamente, que não tem o 

tempo por aliado; seu único recurso é trabalhar em profundidade, verticalmente, seja para 

cima ou para baixo do espaço literário.” (2006, p. 152). Deste modo, identifico e analiso de 

que modo foi sendo esboçada essa tendência na literatura de Graciliano Ramos, tanto como 

contista quanto como organizador e leitor de contos. Estas outras duas atividades 
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exerceram também uma grande influência na guinada estética de Graciliano, pois 

forçaram-no a se reposicionar no lugar desconfortável da produção de juízos sobre o 

trabalho alheio. Dos diversos teóricos do conto, sem dúvida, Edgar Allan Poe, Charles 

May, Hélio Pólvora e Nádia Gotlib proporcionaram bases essenciais para o 

aprofundamento das questões acima. 

 No terceiro capítulo, denominado “Problemas e estratégias estético-narrativas”, é 

feita uma análise comparativa entre os “Noturnos” de Insônia, além de outros contos 

pertinentes ao tema, e alguns capítulos de Memórias do cárcere, especialmente os que 

descrevem o porão do navio Manaus, o relatório de Francisco Chermont no Pavilhão dos 

Primários e os encontros com alguns personagens da Colônia Correcional. Apesar de 

sempre ter se posicionado incisivamente contra o modernismo e suas experimentações 

estéticas, o capítulo identifica e discute as apropriações de alguns pressupostos estéticos 

das tendências vanguardistas da época. Seria, portanto, Graciliano Ramos um escritor de 

vanguarda? Não importa tanto dar uma resposta peremptória, mas vasculhar a motivação 

da pergunta e os caminhos que levam para a solução aparentemente óbvia. Ocorre, na 

verdade, uma dialética da transgressão, em que o escritor, ao mesmo tempo, se apropria 

organicamente das condições e tendências de seu tempo e também conserva o rigor e a 

depuração tradicionais. A partir disto, são discutidas três estratégias determinantes para o 

desenvolvimento narratológico dos contos e dos respectivos capítulos do livro de 

memórias: o duplo, a repetição e o excesso. O estudo não se deteve em delimitações 

estanques ou taxonomias estéreis na discussão de cada uma dessas estratégias, mas na 

reflexão crítico-analítica de seus principais aspectos funcionais, a fim de que fosse possível 

identificar a importância de Insônia para a concepção de Memórias do cárcere, como a 

tese pretende demonstrar. Os conceitos de “transtextualidade” de Gérard Genette, os 

estudos sobre o duplo de Sigmund Freud e Jacques Lacan e as reflexões sobre a estrutura 

narrativa de Roland Barthes são algumas das principais contribuições teóricas do capítulo. 

 Em “Noturnidade e insonolência na escrita (auto)biográfica”, o quarto e último 

capítulo, a partir das reflexões ensejadas anteriormente, é analisado e discutido de que 

modo as estratégias estético-narrativas desenvolvidas foram fundamentais na construção 

do conceito de memória de Graciliano Ramos, que teve nos contos de Insônia a sua gênese 

compositiva, depois explorada em Infância. Assim, será verificada a forma como o escritor 

lida com o substrato da experiência vivida na elaboração dos contos e como a técnica 

concebida por meio deles foi essencial para a reconstituição do passado. A noite e a insônia 
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convertem-se em signos de prospecção analítica e de reinstauração dos conflitos do sujeito 

em seus deslocamentos no espaço narrativo. Com isto, as instâncias em que se 

reconfiguram os narradores dos contos e das memórias no processo de reconstituição do 

passado incorporam os ruídos e outras interferências no esforço de recordar eventos 

submersos no delírio e na escuridão. A opção por “escrita”, ou “texto”, no lugar de 

“discurso”, incorpora uma concepção barthesiana da linguagem. Os elementos 

“autobiográficos”, ou “biográficos”, presentes nos textos são postos em questionamento 

sob a perspectiva de estudiosos, como Paul de Man e Georges Gusdorf, e seus clássicos 

“Autobiografia e des-figuração” e “Condições e limites da autobiografia”, 

respectivamente. Deste último, a obra Memóire et personne (1951) foi substancialmente 

esclarecedora em alguns problemas conceituais. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 O MEMORIALISMO DE GRACILIANO RAMOS 
 

 

Porque esquecer é fenômeno ativo e intencional - esquecer é 

capítulo da memória (assim como que seu tombo) e não sua 

função antagônica. 

Pedro Nava, Baú de ossos. 
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1.1 ESCREVER É (NÃO) ESQUECER 

  

 

Sob uma perspectiva hegeliana, a escrita do passado exige a concatenação lógico-

aristotélica dos eventos, ou seja, a reconstituição dos fatos a partir de pressupostos 

empíricos, a fim de conferir uma racionalidade histórica ao discurso dialeticamente 

construído. Contudo, com a revolução estética na passagem do século XIX para o XX, 

aponta Jacques Rancière (2005), a escrita do passado deixou de ser a reordenação de 

imagens para se tornar uma reconfiguração de signos, pautada na economia dos modos de 

inteligibilidade próprios do discurso ficcional. Simplesmente lembrar não é mais categoria 

imprescindível para a legimitação do estatuto histórico do discurso sobre o passado; 

esquecer passa a se constituir, de certa maneira, também como peça importante de sua 

engrenagem metodológica. 

 No capítulo-prefácio de Memórias do cárcere, Graciliano atesta a vantagem do 

esquecimento na escrita do livro. Ao contrário dos seus companheiros mais aptos à 

empreitada do relato sobre os dias na prisão, a maioria especialistas afeitos ao pormenor, 

como salienta o escritor, ele não está subordinado a uma ideologia ou a uma perspectiva 

crítica determinada: “Tendo exercido vários ofícios, esqueci todos, e assim posso mover-

me sem nenhum constrangimento. Não me agarram métodos, nada me força a exames 

vagarosos”. (MCA, p. 14). A tensão entre os fatores ético e estético aqui é evidente, 

articulação, aliás, que percorre a concepção de qualquer livro de memórias. No caso de 

Graciliano, embora não prescinda da legitimidade ética e de toda problematização por ela 

ensejada, a dimensão compositiva do fator estético torna-se o campo de principal 

circunscrição narrativa, i.e., o documental está a serviço do literário. Portanto, esquecer 

não é apenas a página em branco disponível, fresta ou lacuna a ser preenchida, mas 

elemento fundamental na tessitura narrativa das memórias. A lembrança é texto, o 

esquecimento também. 

 O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, na “Segunda dissertação” de sua 

Genealogia do moral, define o esquecimento como “uma força inibidora ativa, positiva, no 

mais rigoroso sentido, graças à qual o que é por nós experimentado, vivenciado, em nós 

acolhido, não penetra mais em nossa consciência” (2009, p. 49). Com isso, o homem se 

liberta das amarras da responsabilidade, da consciência, e pode, assim, se reordenar e se 

proteger, pois o esquecimento é uma “espécie de guardião da porta, de zelador da ordem 



 25 

psíquica, da paz, da etiqueta” (NIETZSCHE, 2009, p. 49). O homem só pode alcançar a 

felicidade e a esperança com a atuação implacável dessa “força ativa”. A lembrança se 

interpõe em seu caminho e não permite que ele vá em frente. Em sua Segunda 

consideração intempestiva, Nietzsche atribui novamente a felicidade ao ato de esquecer, 

distinguindo o animal do rebanho que vive “a-historicamente” do homem que afirma, 

numa conjugação intransitiva, “‘eu me lembro’, e inveja o animal que imediatamente  

esquece e vê todo instante realmente morrer em névoa e noite e extinguir-se para sempre” 

(2003, p. 8). Embora faça o elogio da história e da historiografia, Nietzsche critica o 

excesso de passado e monumentalização, o que pode obstaculizar o desenvolvimento e 

paralisar as forças criadoras potenciais do presente. Deste modo, o esquecimento torna-se 

necessário para que o homem possa se livrar do peso promovido por esse acúmulo.  

 No conto “Funes, o memorioso”, de Jorge Luis Borges, o personagem-título 

também sofre com esse peso. Após um acidente, Irineu Funes desperta com a capacidade 

de reter tudo em sua memória e acumular um grande volume de conhecimento, mas o 

narrador faz importante ressalva: “Suspeito, contudo, que não era muito capaz de pensar. 

Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No mundo abarrotado de Funes não 

havia senão detalhes, quase imediatos.” (1999, p. 57). No primeiro capítulo do 

“Eclesiastes”, também o transbordamento de informação acaba sendo uma das origens do 

sofrimento humano, “porque no acúmulo de sabedoria, acumula-se a tristeza, e que 

aumenta a ciência, aumenta a dor.” (BÍBLIA, 2011, Ec 1: 18). Há, sem dúvida, grande 

responsabilidade no conhecimento, que só é possível por meio da lembrança. Contudo, a 

produção cognoscível só se dá por meio da incorporação do esquecimento no processo de 

recordação, não em sua lastragem contínua, como nos animais do rebanho, mas numa 

intermitência infinita, feito o clarão do raio que parte a escuridão da noite ao meio.  

 Depois de tanto tempo, Graciliano estava sobre o fio do risco, tanto o traço da letra 

inscrita no papel quanto o perigo que se interpõe diante dele pelas condições do imperativo 

ético de escrever um livro sobre “criaturas vivas, sem disfarces, com os nomes que têm no 

registro civil” (MCA, p. 9). A escrita do passado é também a escrita sobre a experiência do 

indivíduo nesse tempo. E assim como toda experiência, o discurso que pretende apreendê-

la se constitui de frestas e tensões, pois a travessia do Eu nesse risco apenas se in/completa 

no encontro com o outro: “Fiz o possível por entender aqueles homens, penetrar-lhes na 

alma, sentir as suas dores, admirar-lhes a relativa grandeza, enxergar nos seus defeitos a 

sombra dos meus defeitos.” (MCA, p. 15). Curioso observar um suposto tom religioso 
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judaico-cristão neste trecho, o que soaria, no mínimo, absurdo em relação à natureza do 

escritor que o concebeu. Seria também incoerente pensar nele numa dimensão sacrificial 

ou de autocomiseração, talvez esta ainda menos. Graciliano Ramos se vê diante do impasse 

de escrever não apenas sobre as recordações dúbias ou difusas, meio turvas no horizonte de 

sua consciência, mas também sobre o que foi esquecido, tanto por ele quanto por aqueles 

que no livro aparecem figurados. Para ele, interessa apenas o desvelamento do Outro, este 

ser com quem sempre esteve em constante conflito, dificuldade de se aproximar e 

conhecer.  

 Em seu outro livro de memórias, Infância, as tensões entre escrita, memória e 

esquecimento são ainda mais críticas, devido ao imenso lastro temporal que separa o 

narrador-escritor do narrador-personagem. Logo no capítulo-conto de abertura, “Nuvens’, 

espécie de prefácio do livro, assim como ocorre no primeiro de Memórias do cárcere, o 

escritor parte de uma imagem aparentemente arbitrária para pôr em discussão os 

deslizamentos discursivos da evocação do passado: “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.” (INF, p. 4). O objeto recordado toma consistência apenas na 

medida em que se inscreve dentro de uma reconfiguração narrativa do passado, ao 

“desaguar” em outra imagem ou evento, pouco importa que seja identificável dentro de 

uma dimensão física, que se configura a partir de categorias de espaço (“onde o vi”) e 

tempo (“quando o vi”). Gustavo Silveira Ribeiro, em estudo sobre esse livro, destaca que o 

“gesto de duvidar da própria memória ressalta o grau de consciência do autor acerca da 

ficcionalidade de seu relato” (2012, p. 63). Sim, é verdade, e é um dos pontos fulcrais da 

memorialística de Graciliano Ramos, que tem no passado recordado o campo profícuo de 

reconfiguração estética e construção narrativa. Contudo, e sem prejuízo das considerações 

de Ribeiro, a desconfiança do escritor vai além das recordações, estendendo-se para a 

capacidade que a própria palavra e seus mecanismos têm de refletir essas discrepâncias, o 

que faz de Graciliano um ficcionista em todos os gêneros em que atua, seja no romance ou 

na crônica, no conto ou nas memórias, até mesmo nas cartas e nos relatos de viagem.  

 Wander Melo Miranda define assim o “tecido desfiado” do escritor no processo de 

reconstituição do passado: 
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Lembrar é, para Graciliano, esquecer-se enquanto sujeito-objeto da lembrança, 
esgueirar-se para os cantos, colocar-se de certa forma à margem do texto - ser 
escrito por ele, ao invés de escrevê-lo -, para que a linguagem em processo 
intermitente de produção possa cumprir seu papel efetivo de instrumento 
socializador da memória. Na tessitura de vozes revividas, no reencontro 
emocionado com o Outro, não se trata de eternizar o passado, mas de confrontá-
lo com o presente e inocular a própria mobilidade deste no narrado, reinventando 
com as imagems arbitrárias da memória e da imaginação a trajetória comum de 
vida percorrida. (2009, p. 121) 

 

 Por isso, Miranda aponta certa tendência analítico-reflexiva das memórias de 

Graciliano. Os deslocamentos para fora de cena promovidos pelo escritor para que outros 

possam “patentear-se” têm menos a ver com seu conhecido recurso retórico de 

autodepreciação e mais com o uso da linguagem também como instrumento de prospecção 

discursiva, pois, ao desvelar as camadas palimpsésticas de que se compõe a memória feito 

da trama de várias vozes, o escritor alagoano promove a dilatação do espaço narrativo em 

que o Eu é reencenado e, assim, amplia as possibilidades de reconfiguração do passado no 

presente. 

 Estaria, então, Graciliano elaborando o passado? A filósofa Jeanne-Marie 

Gagnebin, em ensaio quase homônimo à pergunta formulada2, adota a via adorniana da 

necessidade de dessacralização do passado, ou da sua não monumentalização. A tensão 

entre o resgate da memória e o seu dever, quanto aos eventos traumáticos, pode deslizar 

perigosamente para a sua ritualização, o que impede o trabalho efetivo de impedir que 

esses eventos se repitam. Gagnebin identifica a palavra-chave da filosofia de Adorno sobre 

esse impasse: Aufklärung, ou “Esclarecimento”. A perspectiva do Aufklärung, atenta 

Gagnebin, é iluminista, ou seja, da explicação racional, da transmissão esmiuçada de lições 

com o objetivo de tornar mais clara a situação dada. Só assim, para Adorno, é possível 

desagrilhoar o sujeito da culpabilidade e das reiteradas justificativas para o cometimento 

de determinada ação no passado. Isso não significa libertá-lo ou eximi-lo da lembrança. 

 

Devemos lembrar o passado, sim; mas não lembrar por lembrar, numa espécie de 
culto ao passado. No texto de Adorno, que é judeu e sobrevivente, a exigência de 
não-esquecimento não é um apelo a comemorações solenes; é, muito mais, uma 
exigência de análise esclarecedora que deveria produzir - e isso é decisivo - 
instrumentos de análise para melhor esclarecer o presente. (GAGNEBIN, 2006, 
p. 103) 

 

                                                
2  O que significa elaborar o passado?. In: GAGNEBIN, Jeanne-Marie. Lembrar escrever esquecer. São 

Paulo: Ed. 34, 2006. 
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 Neste sentido, o esquecimento impediria a (re)constituição dos “instrumentos de 

análise” e, consequentemente, a formulação das lições necessárias para que o 

acontecimento traumático não se repita, sendo assim, diferentemente do formulado por 

Nietzsche, o ato de esquecer torna-se inaceitável. Por isso, os relatos dos autores da Shoah, 

como Primo Levi, deslizam sempre em uma tensão quase implacável contra o 

esquecimento, como se o apagamento da recordação dos dias de terror, por mais que o 

desejem, fosse também uma segunda morte dos que sucumbiram. Lembrar torna-se, 

portanto, um dever delegado aos sobreviventes, e fazer com que as vozes dos que se foram 

não sejam esquecidas não é apenas uma obrigação, mas passa a ser quase uma condição de 

suas existências. Contudo, o que Adorno espera é, além disso, uma “pedagogia 

emancipadora”, proteger o presente e o futuro dos males desse passado terrível, para que 

não se repita. Segundo Gagnebin, o filósofo alemão estava ciente de que a efetividade 

dessa prática não era plena, mas “ela continua imprescindível”. 

 A estudiosa acrescenta ainda em seu ensaio uma breve consideração sobre a 

perspectivas terapêuticas freudianas presentes no texto de Adorno e também adotadas por 

Paul Ricoeur em seu clássico estudo A memória, a história, o esquecimento, como os 

conceitos de “trabalho; elaboração, perlaboração ou travessia; retomada do passado”. Não 

irei aqui desenvolver uma análise psicanalítica3, mas é importante ressaltar que certos 

mecanismos psicológicos e de tratamento de suas respectivas enfermidades, em voga no 

período em que os grandes males da guerra, da catástrofe e do horror das prisões, vão 

desaguar no caudal de influências estéticas da narrativa moderna no início do século XX. 

Não apenas os modos de ver, mas os modos de contar o que se viu e ouviu foram 

profundamente modificados com as descobertas de instâncias da natureza humana até 

então inexploradas. Cabe ainda destacar a conclusão de Gagnebin sobre a defesa 

promovida pelos autores percorridos em seus textos por um “lembrar ativo”, infenso às 

imersões melancólicas e narcísicas do sujeito em busca do Ichgefühl freudiano, ou o 

“sentimento do eu”: 

 

 

                                                
3  Há, a propósito, diversos estudos de caráter psicológico sobre Graciliano Ramos, principalmente artigos 

publicados em periódicos na época em que ele ainda estava em atividade. Mário de Andrade, em 26 de 
novembro de 1939, foi um dos primeiros a seguir essa via com “A psicologia em análise”. Ainda em vida, 
o escritor alagoano pôde apreciar o primeiro livro crítico sobre sua obra, que adota também esse aspecto,  
Graciliano Ramos, ensaio crítico-psicanalítico (1950), de H. Pereira da Silva.  
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um trabalho de elaboração e de luto em relação ao passado, realizado por meio 
de um esforço de compreensão e de esclarecimento - do passado e, também, do 
presente. Um trabalho que, certamente, lembra dos mortos, por piedade e 
fidelidade, mas também  por amor e atenção aos vivos. (GAGNEBIN, 2006, p. 
103) 

     

 No capítulo-prefácio de Memórias do cárcere, Graciliano destaca os impedimentos 

que teve para iniciar o relato. De certo modo, essas interrupções no processo de recordação 

surgem também como resultantes da tendência ao recalque (Verdrängung), ou 

“repressão” 4 . Por meio da escrita, o escritor elabora o trauma vivido no período 

aprisionado, assim como a descrição dos próprios impedimentos para que ele se dedicasse 

ao trabalho. Se, por um lado, os obstáculos surgidos impelem o escritor a abandonar a 

escrita e reprimir a experiência vivida, por outro, eles também estimulam o trabalho de 

elaboração do passado ao conduzir Graciliano na busca por outros meios de expressão, 

pois o esquecimento dos eventos traumáticos é impossível e escrever sobre eles se impõem 

cada vez mais. 

 O primeiro impedimento apontado pelo escritor, sem prejuízo dos demais, contribui 

para pensar nas relações da escrita do livro de memórias com os processos psicológicos 

citados: a perda das notas. Em uma leitura simbólica, as anotações feitas por Graciliano 

durante a prisão seriam suas recordações, enquanto a perda dessas folhas seria o 

esquecimento. Não havia mais como consultar aquele material, fartamente rabiscado, 

reescrito, rasurado, emendado, com dados, nomes, itinerários, diálogos, descrições 

pormenorizadas dos lugares e pessoas que conheceu nos meses de privação e horror. 

Precisou se livrar daquelas recordações para não sofrer sanções ainda mais duras dos 

agentes repressivos, quem sabe até perder a própria vida. O extravio das recordações, o 

esquecimento forçado pela repressão, torna-se, naquele instante, sua salvação. Esquecer é 

(sobre)viver, não apenas no sentido dado pela combinação com o morfema sobre-, mas 

também na relação deste elemento visto como preposição, pois esquecer é, inclusive, a 

respeito do viver. São nas lacunas da vida, nas suas brenhas, para tomar um termo comum 

do léxico nordestino, que há muito a ser contado.  

  O conto “As coisas de que não me lembro, sou”, de Jacques Fux (2014), é bastante 

pertinente para refletir sobre essa perspectiva. Espécie de autobiografia oblívica, a 

narrativa constrói-se, desde o título, a partir de ausências ou subtrações da lembrança 

                                                
4  Tradução mais recente do conceito de Verdrängung, feita por Paulo César de Souza para a coleção Obras 
completas, de Sigmund Freud, da Companhia das Letras. 



 30 

expressas no advérbio de negação (“não”), repetido exaustivamente da primeira até a 

última linha. O hipérbato utilizado no título, além do efeito estilístico, promove certo 

distanciamento entre as “coisas” e o Eu, presente apenas como sujeito elíptico nos dois 

verbos, ou seja, o Eu é também subtraído como significante, embora sintaticamente exerça 

sua função.  As “coisas”, aquelas “de que” o narrador não se lembra, assumem autonomia 

em relação ao próprio sujeito, este absorvido tanto no plano do discurso, por meio das 

desinências, quanto nos objetos subtraídos pelo esquecimento. Acompanhamos, então, o 

percurso de um narrador autodiegético, da infância até sua idade madura, etapas facilmente 

identificadas pela presença de elementos e situações próprias de cada uma. Na última 

seção do conto, intitulada “Tudo o que me tornei em função de não me lembrar”, o 

narrador parece admitir, finalmente, o emaranhado de ausências como algo decisivo na 

constituição não do que ele é, mas do que ele se tornou e vem se tornando com o que não 

lembra, e isto, “inútil dizer”, ele não esquece.      

 Harald Weinrich (2001), em seu primoroso estudo sobre a arte e a crítica do 

esquecimento, recorda o mito grego que dá título ao livro, o Lete, rio do Hades que conduz 

os mortos nas profundezas do submundo. Em suas águas, os almas dos mortos são 

mergulhadas no esquecimento, livrando-se dos “contornos duros da lembrança da 

realidade, e assim são liquidados” (p. 24). Neste sentido, para os gregos antigos, o 

esquecimento seria a completa extinção, o fim, a morte (θάνατος), enquanto a lembrança 

estaria ligada à existência, à atuação do indivíduo na realidade, à vida (βίος). No conto de 

Fux, ao contrário, são as fendas abertas na superfície da memória que definem a vida, que 

conferem efetivamente seus contornos. Admito que o advérbio aqui não seja o mais 

apropriado, mas, considerando que há uma positividade na sequência negativa da narração, 

pode, talvez, conferir o grau em que esses contornos se definem, ainda que resultantes de 

um processo de descontinuidade conformada, pois o narrador não nega para afirmar, como 

o diabo machadiano, ele nega porque não há nada a ser afirmado sobre a vida, essa distopia 

de lembranças. Somos remetidos, inevitavelmente, à noção de memória como potência 

do/no corpo, espaço em que ela se circunscreve e tece os fios de suas marcas, 

reproduzindo, inclusive, suas lacunas5.  

 Weinrich também aborda, por outro lado, a busca do esquecimento como tentativa 

de salvação ou de restauração. No romance O falecido Mattia Pascal, de Luigi Pirandello, 
                                                
5  Sobre o tema, além de Corpos escritos: Graciliano Ramos e Silviano Santiago (1992), de Wander Melo 

Miranda, vale também a pena conferir o artigo “Corpo, memória, cadeia: o que pode o corpo escrito?”, de 
Ana Kiffer, publicado no v. 8, edição n. 2, da revista Alea, de julho/dezembro de 2006.  
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a suposta morte do personagem-título, ensejada pela notícia de um suicida homônimo e a 

possibilidade de se ver livre de uma avalanche de dívidas, precisa ser mantida pelas ficções 

criadas pela sua nova identidade, Adriano Meis. Contudo, com o desenrolar da narrativa, o 

personagem chega a um ponto em que não existe na memória social, nem como Mattia 

Pascal, oficialmente falecido, nem como Adriano Meis, sem registro nenhum de seus dados 

pessoais. O impasse ocorre porque ele esquece (ironicamente) que a ficção, a identidade e 

a memória são componentes ativos da constituição da sociedade, ou seja, são 

procedimentos apenas efetivos na interação com o Outro dentro de um sistema organizado. 

Neste caso, o esquecimento se apresenta como possibilidade, mas com consequências 

nefastas para o esquecido.  

 Embora assumido também como possibilidade, mas em sentido positivo, Graciliano 

Ramos acolhe o esquecimento na perspectiva de Pedro Nava expressa na epígrafe deste 

capítulo. Esquecer, para o escritor alagoano, não era apenas possibilidade, consequência do 

largo intervalo entre os eventos e a escrita do relato, mas também espaço profícuo de 

criação e reconfiguração da realidade, a partir da escrita vincada no corpo advinda da 

experiência, indissolúvel, e do campo inesgotável de signos e  reinvenções que apenas a 

literatura é capaz de produzir. Escrever, portanto, é não esquecer das “impressões de 

realidade”, das marcas indeléveis da experiência terrível, mas escrever também é esquecer, 

percorrer os espaços em branco com os “malabarismos” do ficcionista.  

 Graciliano faz, em seu capítulo-prefácio, dois elogios ao esquecimento, destacando 

aspectos fulcrais de sua estética da memória, norteadora dos demais capítulos e de sua 

concepção de literatura. O primeiro elogio vem da admissão que o relato não tinha sido 

feito porque ele esperava alguém mais “apto” para realizar tal empresa, contudo, observou 

que, diferentemente dos seus companheiros de cadeia, ele seria, na verdade, o mais 

adequado para o ingrato serviço: 

 

Realmente há entre os meus companheiros sujeitos de mérito, capazes de fazer 
sobre os sucessos a que vou referir-me obras valiosas. Mas são especialistas, 
eruditos, inteligências confinadas à escrupulosa análise do pormenor, olhos 
afeitos a investigações em profundidade. Há também narradores, e um já nos deu 
há tempo excelente reportagem, dessas em que é preciso dizer tudo com rapidez. 
Em relação a eles, acho-me por acaso em situação vantajosa. Tendo exercido 
vários ofícios, esqueci todos, e assim posso mover-me sem nenhum 
constrangimento. Não me agarram métodos, nada me força a exames vagarosos. 
Por outro lado, não me obrigo a reduzir um panorama, sujeitá-lo a dimensões 
regulares, atender ao paginador e ao horário do passageiro do bonde. Posso andar 
para a direita e para a esquerda como um vagabundo, deter-me em longas 
paradas, saltar passagens desprovidas de interesse, passear, correr, voltar a 
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lugares conhecidos. Omitirei acontecimentos essenciais ou mencioná-los-ei de 
relance, como se os enxergasse pelos vidros pequenos de um binóculo; ampliarei 
insignificâncias, repeti-las-ei até cansar, se isto me parecer conveniente. (MCA, 
p. 13-14) 

 

 A liberdade de que goza o Graciliano-memorialista para reconstituir os eventos 

passados aproxima-o do Graciliano-ficcionista, de modo que os dois se confundem no 

exercício da escrita. A passagem citada é fundamental para compreender todo o processo 

de criação do livro e do quanto esses dois “Gracilianos” estão inextricavelmente ligados. 

Para dar conta de uma galeria tão diversificada, embora confinada num ambiente que 

insiste na sua amorfização, duas qualidades, muito bem destacadas pelo escritor, são 

decisivas: a liberdade e a desespecialização6 criativas. Evidentemente, a segunda só é 

possível com a presença da primeira, portanto, como intelectual, Graciliano deveria primar 

pela manutenção dessa liberdade para que sua atividade criativa não fosse cerceada de 

modo algum, o que, de fato, fez, tanto em sua atuação como membro do Partido Comunista 

quanto como presidente da ABDE (Associação Brasileira de Escritores). Sem prejuízo de 

outros fatores éticos, o compromisso do qual o escritor alagoano não admite abrir mão é a 

literatura. E a ausência de uma “especialização” em seu olhar de ficcionista é o que 

permite fazer uso de seus instrumentos de trabalho com pleno uso da potência que eles 

oferecem, pois não estarão condicionados a “métodos”, “panoramas” ou “dimensões 

regulares”.  

 Outro elogio do esquecimento se refere à perda das notas escritas na prisão. Se por 

um lado, elas fazem falta por registrarem com fidelidade os acontecimentos observados 

diariamente no calor da hora, por outro, sua ausência permite a atuação do ficcionista em 

sua plena liberdade criativa, além de permitir o distanciamento crítico e lúcido que todo 

memorialista deve apresentar: 

  

Não resguardei os apontamentos obtidos em largos dias e meses de observação: 
num momento de aperto fui obrigado a atirá-los na água. Certamente me irão 
fazer falta, mas terá sido uma perda irreparável? Quase me inclino a supor que 

                                                
6  Aproprio-me, oportunamente, de termo muito empregado nos estudos de história e sociologia do trabalho, 

cunhado por Benjamin Coriat em sua obra Pensar pelo avesso: o modelo japonês de trabalho e 
organização (1994), em que analisa o processo de formação de mão de obra do Japão pós-guerra pelo 
chamado toyotismo, uma oposição às linhas de produção que marcam especialmente o período de 
desenvolvimento da indústria automotiva com o fordismo e o taylorismo. Das obras no Brasil que fazem 
uso do conceito, destaco Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 
trabalho (2000), de Ricardo Antunes. Em mais de uma ocasião, Graciliano Ramos comparou a atividade 
intelectual do escritor com a de um trabalhador braçal, tanto em crônicas quanto em discursos. 
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foi bom privar-me desse material. Se ele existisse, ver-me-ia propenso a 
consultá-lo a cada instante, mortificar-me-ia por dizer com rigor a hora exata de 
uma partida, quantas demoradas tristezas se aqueciam ao sol pálido, em manhã 
de bruma, a cor das folhas que tombavam das árvores, num pátio branco, a forma 
dos montes verdes, tintos de luz, frases autênticas, gestos, gritos, gemidos. Mas 
que significa isso? Essas coisas verdadeiras podem não ser verossímeis. E se 
esmoreceram, deixá-las no esquecimento: valiam pouco, pelo menos imagino 
que valiam pouco. Outras conservaram-se, cresceram, associaram-se, e é 
inevitável mencioná-las. (MCA, p. 14) 

 

 Ao longo de Memórias do cárcere, Graciliano reconstitui alguns vestígios dessas 

notas perdidas. Nos primeiros capítulos, o esforço é maior, o que se percebe na busca por 

uma precisão cronológica, mencionando datas e horários mais ou menos definidos. Depois, 

o memorialista parece convencido de que não há como resgatar o material extraviado, 

limitando-se apenas a fazer referência aos apontamentos e seus objetivos, que eram fazer 

da experiência e observação do Outro na cadeia uma obra de ficção. Aliás, o capítulo 

inicial é também uma percuciente reflexão sobre a natureza da própria ficção, de suas 

condições e limites, mas, é importante atentarmos, de uma dada experiência, inscrita em 

um tempo e um lugar muito particulares, tendo como dispositivo os mecanismos da 

memória.  

 Outro ponto também digno de destaque é o movimento de abertura e contenção do 

processo criativo de Graciliano. Por um lado temos um escritor que, embora reconheça a 

falta das notas, se vê livre e disponível para o exercício de sua prática ficcional e dos 

possíveis desvios que certas escolhas irão impeli-lo, isto é, fazer literatura é também se 

deixar ser (re)feito por ela; por outro, temos o escritor disciplinado e consciente da escolha 

de cada palavra e de cada divisão estrutural do livro, impondo também, assim como a 

gramática e a lei, os seus estreitos limites. Apesar de afirmar que não há métodos aplicados 

na escrita do livro, de algum modo, o escritor faz uso de procedimentos determinados e 

com uma disciplina, como já dito, que conferem metodologia à construção da obra. A 

própria ideia de projeto, que permeia toda a escrita de Memórias do cárcere, é uma prática 

metodológica, com pressupostos muito bem delimitados7.  

 

 

 

                                                
7  Sobre a ideia de projeto que atravessa a concepção do livro póstumo de Graciliano Ramos, é fundamental 

o livro Memórias do cárcere, literatura e testemunho (1998), de Hermenegildo Bastos, publicado pela 
Editora UnB.  
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1.2 ESTILHAÇOS DO TEMPO  

 

 

 Ao sugerir a possibilidade de consulta às notas para escrever o livro, caso elas não 

estivessem perdidas, o escritor alagoano reúne uma série de elementos aparentemente 

arbitrários que intentam, em princípio, dar conta das possíveis observações feitas no papel 

e, além disso, se apresentam também como um desordenado e fragmentado quadro de 

impressões, pois praticamente todos partem de descrições sensoriais sem especificações. 

Sabemos do “pátio branco”, mas nada sabemos de sua extensão, se havia outros elementos, 

como uma fonte ou bancos de madeira, e onde exatamente ele se encontrava; assim como 

sabemos das “frases autênticas”, dos “gritos” e “gemidos”, mas não temos a menor ideia 

das palavras que estavam presentes nem do volume com que esses sons eram emitidos. 

Tudo o que temos é como um quadro cubista, uma sequência descontinuada de eventos, 

estilhaços do tempo. 

 Logo após esse trecho, Graciliano traz mais um exemplo interessante que nos 

remete à ideia de fragmentação. O processo criativo de reconstituição de fragmentos do 

passado seria como a produção de um boato, que se faz reunindo trechos, palavras e sons 

ouvidos em uma conversa no meio da rua, de passagem, sem se deter no texto integral do 

relato. Alguém pode questionar a pertinência do exemplo dado pelo Velho Graça e 

argumentar que o boato, em termos éticos, carece de legitimidade, uns podem ir mais além 

e atestar que, de modo geral, o disse-me-disse não tem contas a prestar com a “verdade”. E 

não estarão errados os que afirmarem isto, pelo contrário, estarão, sem sombra de dúvida, 

mais certos que o conteúdo transmitido por qualquer boato. Há uma cena curiosa a esse 

respeito no filme Bastardos inglórios (2009), do diretor Quentin Tarantino, logo no ínicio, 

em que o oficial nazista responsável pela caça aos judeus na França, o coronel da SS, Hans 

Landa, questiona um fazendeiro francês, Pierre LaPadite, se ele sabia do paradeiro de uma 

família judia que morava naquela região. O fazendeiro responde que ouviu “só boatos” 

(Only rumors), sendo interrompido por uma exclamação inesperada do coronel: “Adoro 

boatos! Os fatos podem ser frustrantes, ao passo que boatos, verdadeiros ou falsos, podem 

ser reveladores”. Graciliano Ramos faz também uma consideração semelhante: 

 

Enquanto não se reconstituírem as sílabas perdidas, o meu boato, se não for 
absurdo, permanece, e é possível que esses sons tenham sido eliminados por 
brigarem com o resto do discurso. Quem sabe se eles aí não se encaixaram com 
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intuito de logro? Nesse caso, havia conveniência em suprimi-los, distinguir além 
deles uma verdade superior a outra verdade convencional e aparente, uma 
verdade expressa de relance nas fisionomias. (MCA, p. 15) 

 

 Pouco importa, tanto para o escritor alagoano quanto para o personagem nazista do 

filme de Tarantino, a legitimidade do conteúdo que está sendo transmitido. Na verdade, o 

conteúdo não interessa. Deve-se estar atento aos elementos que compõem o boato, desde a 

sua origem até os meios que o trouxeram ao ouvinte. A “verdade expressa de relance nas 

fisionomias”, para Graciliano, só é possível com o olhar atento às insignificâncias, que 

sempre o interessaram em seu processo criativo. O detalhe banal, o pormenor descartável e 

chinfrim, pode ser mais revelador do que uma verdade supostamente definitiva, 

“convencional e aparente”, porque impele o escritor a se destituir, inicialmente, de 

qualquer juízo prévio na observação do outro e se deixar marcar pelas impressões que este 

provoca. E é por meio da identificação e análise dos pedaços que Graciliano consegue 

penetrar ainda mais fundo na alma daqueles indivíduos, já que as reconfigurações ética e 

estética lançam um novo olhar a cada deslocamento de perspectiva de seu observador. Mas 

não apenas isto, há ainda mais. 

 Em seu estudo sobre as ressonâncias sistêmicas da estética naturalista no Romance 

de 30 e nos chamados romances-reportagem, Flora Süssekind ressalta um aspecto da ficção 

de Graciliano Ramos que o coloca em posição oposta à tendência dominante entre os 

romancistas de sua geração: “No lugar do ciclo, a série” (1984, p. 170; grifo da autora). Ao 

contrário de seus pares, como Jorge Amado e José Lins do Rego, que privilegiam a 

concepção do ciclo romanesco, com repetições de personagens, estruturas narrativas, 

linguagens, continuidades, Graciliano promove um corte seco e incisivo, apresentando 

romances, personagens, modos de narrar bem diferentes entre si. Além disso, e talvez este 

seja o aspecto da obra do escritor alagoano que o torne mais distinto dos demais, há um 

consciente e obsessivo trabalho com a linguagem, posta em tensão e questionamento sobre 

seus limites e condições. Süssekind cita o exemplo de S. Bernardo, em que Paulo Honório, 

diferente dos personagens de outros autores, rejeita o caráter documental que os 

romancistas de 30 herdaram da estética de Émile Zola e rompe com o ilusionismo 

engendrado pela verossimilhança. Sua posição como narrador do próprio romance já está 

estabelecida desde o primeiro capítulo, deixando claro para o leitor o seu lugar na 

narrativa. As descrições das paisagens não possuem nenhuma preocupação com a 

reprodução de uma cópia fiel da realidade. Paulo Honório, “ali, com a portinhola fechada, 
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apenas via de relance, pelas outras janelas, pedaços de estações, pedaços de matas, usinas 

e canaviais.” (RAMOS apud SÜSSEKIND, 1984, p. 171; grifo meu). Para a ensaísta, o 

fato de o personagem apresentar uma descrição fragmentada da paisagem revela o caráter 

ficcional da obra de Graciliano, que se opõe ao documental-fotográfico dos romancistas de 

30.  

 Alfredo Bosi, em sua clássica História concisa da literatura brasileira, assim 

define os principais livros de Graciliano Ramos: “Romances de tensão crítica”. Aproprio-

me da nomenclatura dada pelo crítico, a fim de definir também outros gêneros: “memórias 

de tensão crítica”. Poderia ir mais adiante e falar em “contos de tensão crítica”, “crônicas 

de tensão crítica”, mas paro aqui e vou mais além: literatura ou ficção de tensão crítica. 

Apesar de Bosi também incluir Lins do Rego nessa definição, sem dúvida ela cabe mais 

adequadamente aos livros de Graciliano, e não apenas aos romances, mas a toda produção 

literária do escritor alagoano. Das considerações de Süssekind, o uso da fragmentação 

como procedimento estético não é exclusividade das Memórias do cárcere, como 

exemplificado na citação do boato. Graciliano também empreende o mesmo recurso 

narrativo na sua série romanesca, em graus e meios completamente distintos. Assim 

também, as tensões e os desajustes entre o Eu e o Outro nas diversas instâncias discursivas 

aparecem em toda sua obra. Contudo, deve-se perquirir a especificidade desses recursos 

quando utilizados nesta última, isto é, como funciona o “relance” na reconstituição do 

passado por Graciliano que o distingue do “relance” de Paulo Honório na tentativa 

frustrada de descrever a paisagem de sua propriedade? Como opera o esforço de apreender 

os fragmentos ou estilhaços do passado? Que relações e tensões podem ser percebidas 

entre esses procedimentos quando lançados em obras de extração fabular e obras de 

extração referencial? 

 Ver de relance alguma coisa é dirigir o olhar sem se deter a investigações 

minuciosas, pouco ou quase nada apreendendo do objeto visto. Para Graciliano, a 

linguagem, especialmente a linguagem literária, atua nesse impasse: entre pretender ser um 

instrumento crítico de exame da realidade e não conseguir abarcá-la em sua totalidade e 

continuidade. Por esta razão, ela surge despedaçada, em fragmentos, o que também reflete 

a experiência do sujeito consigo mesmo e com o mundo ao redor. Quando o escritor se vê 

diante de um passado terrível e de difícil reconstituição, pois também é a reconfiguração 

dos pedaços de vidas alheias, ele também percebe a necessidade de fazer uso dos 

instrumentos semelhantes aos utilizados em seus romances. Reunir fragmentos, reordenar 
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as peças soltas das ruínas, é promover a ficção dos espaços e das vidas que nele se 

deslocam, que são, na verdade, quem os produz. Fazer ficção de todo passado terrível é 

como ressuscitar os mortos, mas sem a promessa de salvação eterna.  

 O romance Diário da queda, de Michel Laub, segue essa esteira. Embora o título 

remeta aos cadernos escritos pelo avô do protagonista sobre a experiência em Auschwitz, o 

livro se articula entre as histórias de três personagens, o filho, o pai e o avô, mas 

conduzidas pelo primeiro como narrador. É por meio da reunião dos fragmentos da vida de 

seus dois ascendentes que ele reconstitui a sua própria  vida, a fim de contá-la. O mal de 

Alzheimer sofrido pelo pai e os 16 cadernos deixados pelo avô são índices do empenho de 

recuperação de um passado avassalador e de uma necessidade de restauração de sua 

própria identidade, ele, judeu, em conflito com uma tradição implacável do qual ele não 

consegue se libertar, vivendo um sentimento de despertencimento em relação a si mesmo e 

do seu lugar nesse vasto mundo. Laub elabora uma trama estruturalmente eficiente, 

lançando mão do fragmento como elemento compositivo e que, ao mesmo tempo, dialoga 

com as experiências espedaçadas dos três personagens, cada um em uma dimensão e 

complexidade próprias.  

 Em ensaio sobre o romance, Eurídice Figueiredo (2013) destaca o uso desse 

recurso narrativo pelo escritor, que “embaralha as categorias de ficção e autobiografia, 

deixando o leitor numa situação instável” (p. 101). Embora se aproprie de componentes 

autobiográficos para tecer a sua trama, Michel Laub também preenche os espaços 

narrativos com elementos ficcionais, concatenando os fragmentos de modo a conferir a 

dinâmica necessária para o desenvolvimento da fábula e dos seus personagens. Figueiredo 

cita uma entrevista dada pelo escritor em que este assume a estética do fragmento na 

construção de seu livro. A ensaísta adota a via barthesiana na concepção dessa estética, que 

“se baseia na ideia de descontinuidade e dispersão”, possibilitando ao escritor o trânsito 

não-linear entre as diversas camadas que compõem o romance. Figueiredo, então, 

arremata: 

 

A estética do fragmento se presta muito bem para a escrita de memória de 
vestígios, muito mais de invenção de um passado do que de verdadeira 
reconstrução realista da história. Os pequenos elementos evocados fazem parte 
de uma encenação de diálogo com os espectros do passado, já que os fantasmas 
teimam em habitar o reino dos vivos. Na verdade, o passado, principalmente o 
traumático, nunca desaparece de todo, ele subjaz na memória em forma de 
sintoma, de resíduo, de ruínas. (2013, p. 102-103) 
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 A descontinuidade e a dispersão, próprias da estética do fragmento, se aplicam 

perfeitamente às digressões promovidas pelos personagens ficcionais de Graciliano 

Ramos, mas são nos livros de extração referencial, como Infância e Memórias do cárcere, 

que esses aspectos permitem uma maior exploração da realidade examinada, justamente 

por se prestarem, como salienta Figueiredo, mais à “invenção de um passado” do que a 

uma “verdadeira reconstrução realista da história”. Ademais, pelas frestas abertas entre os 

fragmentos, o escritor pode compreender criticamente o passado ao qual o discurso se 

refere e o presente em que ele se inscreve. Como dito na citação sobre o boato, “quem sabe 

se eles aí não se encaixaram com intuito de logro?”. Neste sentido, Graciliano atesta a 

intencionalidade própria da ficção, ou seja, há a aplicação de técnicas aprendidas na escrita 

de seus romances e outras narrativas, e são essas técnicas que irão conferir a reordenação 

dos signos da forma que o escritor achar conveniente, produzindo efeitos, encaixando 

ganchos, costurando enlaces e preparando o clímax que forem necessários. O fragmento 

deixa, então, de ser apenas uma parte incompleta de um todo, um pedaço ou peça solta de 

um quebra-cabeças e torna-se texto. 

 Cabe, a este respeito, trazer aqui a definição dada por Latuf Isaías Mucci (2015) 

para o verbete “Fragmento”, do E-dicionário de termos literários, que pode ser o resto de 

uma obra antiga, a parte extraída intencionalmente de livro ou de discurso e reeditada com 

procedimentos intertextuais, tornando-se, assim, uma “forma privilegiada de texto”, ou 

ainda algo que, rejeitando a totalização, resulte de justaposições e sobreposições, “onde  

ficam evidentes a descontinuidade e o inacabamento”. Mucci resgata, em poucas linhas, 

uma brevíssima história do fragmento no pensamento ocidental, partindo dos pré-

socráticos, passando pelos românticos alemães, como Novalis e os irmãos Schlegel, 

chegando em Walter Benjamim e se instalando no francês Roland Barthes, que elevou o 

fragmento como texto a categorias estéticas transformadoras da experiência do ato de ler, 

ler o outro e/ou a si mesmo.  

  Como bem destacado por Mucci, é com a filosofia pós-kantiana dos primeiros 

românticos, bastante influenciados pela crise do idealismo de Fichte, que a ideia de 

fragmento surge como nova perspectiva de pensamento não-sistematizado e também como 

elemento estético, o que confere, inclusive, aos textos publicados pelos principais autores 

da época certo caráter também literário. Dos filósofos do chamado “Primeiro momento 

romântico”, o alemão Friedrich Schlegel foi a principal figura na formulação do novo 

método de reflexão filosófica, influenciando decisivamente não apenas o pensamento 
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moderno alemão, mas também a concepção estética do mundo. Sabe-se que o romantismo 

foi um conjunto de movimentos e correntes nos vários âmbitos da atividade humana, 

caracterizado, fundamentalmente, pela ruptura com a racionalidade iluminista, os preceitos 

de ordenação do neoclassicismo e o liberalismo político do Setecentos. As imersões 

profundas no Eu, a rejeição dos chamados gêneros puros e a afirmação da nacionalidade 

acompanhada pela consolidação dos estados-nação são algumas das consequências desse 

complexo conjunto, cujas influências reverberam até os dias atuais. Dentro desse contexto, 

Schlegel escreve, em 1798, na revista Athenäum: “um fragmento tem de ser como uma 

pequena obra de arte, totalmente separado do mundo circundante, perfeito e acabado em si 

como um porco-espinho.” (1997, p. 82). Assim como o animal, o fragmento deve ser ao 

mesmo tempo uma unidade e também apontar para várias direções possíveis, partes 

inorgânicas de um todo orgânico. A aparente falta de rigor sistemático da obra de Schlegel 

não indica nenhum afrouxamento ou inconsistência crítico-analítica, ao contrário, “a 

percepção da fragmentação e o dilaceramento da consciência poderia ser antes considerada 

como um dos instantes em que o idealismo se dá conta de seus limites, em que passa a 

investigar os seus próprios pressupostos e a corrigir seus desvios” (SUZUKI, 1997, p. 12).  

 Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, ou dito Novalis, também publicou suas 

primeiras obras em forma de fragmentos, de forma avulsa, nas edições da revista 

Athenäum. A sua mais conhecida coletânea reunida neste periódico, Pólen, teve grande 

repercussão quando foi lançada e influenciou uma série de pensadores e artistas de sua 

geração. Pólen reúne fragmentos entrecortados, muitas vezes, com observações ou até 

mesmo citações diretas de Friedrich Schlegel, o editor da revista. Na abertura da série de 

fragmentos, como uma espécie de epígrafe, anuncia Novalis: “Amigos, o chão está pobre, 

precisamos espalhar ricas sementes / Para que nos medrem colheitas apenas módicas” 

(2001, p. 36). Embora a ideia inicial do fragmento nos remeta a uma partícula limitada, 

finita e incompleta de um todo maior e mais amplo, a concepção de Novalis e de Schlegel 

aponta para fecundidade e profusão inexauríveis. O pólen e a semente de Novalis atestam 

essa vocação do fragmento na multiplicação dos ramais da reflexão filosófica e da 

apreciação estética da realidade, pois, como dado em seu fragmento 191 de sua coletânea 

Fragmentos II, “uma exata observação do primeiro momento de veleidade - que é como o 

germe, irá convencer-nos de que aqui já está contido ali dentro tudo o que posteriormente 

apenas se desenvolve.” (2001, p. 159). 

  Outros gigantes do pensamento alemão, como Friedrich Nietzsche e Walter 
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Benjamim, também fizeram uso do fragmento como dispositivo de reflexão filosófica, mas 

o desenvolvimento de sua estética se dá, decisivamente, no século XX, por meio das artes 

e das ciências da linguagem, protagonizadas pela literatura e pela semiologia. Roland 

Barthes é um dos principais estudiosos responsáveis por elevar ainda mais o fragmento a 

um estatuto crítico-estético, elegendo o signo como unidade elementar e instauradora de 

seus próprios meios de produção a partir da reconfiguração dos seus lugares. A vida como 

texto, o mundo como discurso. Os jogos (les jeux) intertextuais promovidos por Barthes 

em seus textos conduzem o leitor aos deslocamentos tanto de seu lugar quanto do que é 

ocupado pelo sujeito da enunciação, colocando em crise as fronteiras não apenas do 

gênero, mas principalmente da circunscrição do Eu no interior do discurso. Maurice 

Blanchot também lança mão dos fragmentos na/como escrita e estrutura seu livro 

L'écriture du désastre a partir de aforismos, como se a potência arrasadora do desastre 

deflagrasse a erosão de qualquer esforço lógico-aristotélico de ordenação linear do 

discurso pretensioso em apreender o evento catastrófico: “Querer escrever, que absurdo: 

escrever, declínio da vontade, como a perda do poder, a queda da cadência, o desastre 

ainda.”8 (1980, p. 24). 

 Diferentemente dos intelectuais citados até o momento, Graciliano Ramos não leva 

para a estrutura compositiva de seus livros o aspecto fragmentário evidente nas obras 

desses autores. Em termos formais, a prosa de Graciliano se caracteriza por uma depuração 

e um rigor no tratamento da linguagem e dos principais componentes narrativos de suas 

histórias. O escritor alagoano segue os mesmos preceitos de seus pares, que, de certa 

maneira, se contrapõem à prosa experimental dos anos 1920, como a de Oswald de 

Andrade, Mário de Andrade e Alcântara Machado. Neste sentido, as tensões entre a 

estrutura narrativa e as unidades que a compõem, no caso de Graciliano, se adensam ainda 

mais, pois apesar de fazer uso de técnicas e procedimentos tradicionais de composição 

narrativa, ele rompe com a manutenção dessas regras ao colocá-las em xeque dentro da 

formulação de seu discurso. Podemos perceber isso já em Caetés e com muita força nos 

demais romances, principalmente Angústia e Vidas secas, mas nos dois últimos livros, os 

de extração referencial, essas tensões são mais aprofundadas, o que contribui para diluir e, 

assim, frustrar qualquer tentativa de estabelecer uma relação estanque entre as categorias 

ficcionais e autobiográficas. Uma ilusão, aliás. 

                                                
8  Tradução minha. No original: “Vouloir écrire, quelle absurdité: écrire, c'est la déchéance du vouloir, 

comme la perte du pouvoir, la chute de la cadence, le désastre encore”. 
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 Em Infância, a própria concepção do livro parte da ideia de dispersão e 

inacabamento inerente à estética do fragmento, como revela o escritor ao jornalista 

Armando Pacheco, em entrevista de 25 de outubro de 1945, para o periódico Vamos Ler!: 

“Em 1938 (começa ele a entrevista), colaborador de alguns jornais, utilizei uma recordação 

da infância” (apud LEBENSZTAYN; SALLA, 2014a, p. 167; grifo meu). E então 

Graciliano enumera os artigos publicados em jornais que partiram de um dado biográfico, 

mas não com o intuito de expôr a trajetória de sua vida, e sim para repensar a realidade 

objeto do texto pela perspectiva do olhar infantil. Ele prossegue ainda: “A 1° de maio de 

1939 veio a lume ‘Um cinturão’, o quarto do livro - e só aí, meu caro Armando Pacheco, 

formei vagamente o projeto de, reavivando pessoas e fatos quase apagados, tentar 

reconstituir uns anos da meninice perdida no interior.” (apud LEBENSZTAYN; SALLA 

2014a, p. 167).  

 A ordem em que os artigos apareceram na imprensa é completamente diferente da 

que foi adotada pelo escritor na construção do livro. Até aí, nada demais, visto que é 

comum na literatura a publicação de obras que são uma simples reunião de textos avulsos 

saídos nos jornais e revistas, editados, quase sempre, pelo escritor a partir de núcleos 

temáticos e/ou estruturais. Contudo, há uma pequena diferença na concepção de Infância 

que a distingue dessas outras. Graciliano admite para o entrevistador que a ideia do livro já 

estava esboçada logo após a publicação de três ou quatro artigos, sendo que ele ainda 

escreveria mais uns trinta, a fim de compor os 34 capítulos de Infância. Entretanto, há 

ainda outro dado revelador. Em carta à esposa Heloísa, de 28 de janeiro de 1936, portanto, 

antes de ser preso, ele relata: “Um dia destes, no banheiro, veio-me de repente uma ótima 

ideia para um livro. Ficou-me logo a coisa pronta na cabeça, e até me apareceram os títulos 

dos capítulos, que escrevi quando saí do banheiro, para não esquecê-los” (CAR, p. 157). 

Quase todos são exatamente títulos dos artigos que se tornaram os capítulos de Infância, o 

que corrobora a existência prévia do projeto do livro. Ora, se, pelo menos, dois anos antes 

havia a vaga intenção de publicar um livro a partir de eventos de sua infância, por que não 

concebeu os artigos mais ou menos na ordem cronológica adotada na coletânea? O escritor, 

na verdade, se deixa levar pelo fluxo das recordações e publica cada artigo na (des)ordem 

em que aparecem no papel.  

 O conto, ou capítulo-conto, de abertura do livro, “Nuvens”, já sugere no título a 

atmosfera nebulosa e vaga em que a narrativa está mergulhada, além de indicar também 

uma polivalência formal, afinal, quem nunca apreciou o céu azul e viu as nuvens brancas 
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tomarem diversas formas distintas, ao gosto da imaginação do observador? Logo nas 

primeiras linhas, vislumbramos o esforço do narrador em reconstituir os distantes anos de 

sua meninice, como um observador de nuvens no céu: 

 

A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de 
pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde o vi, quando o vi, e se uma 
parte do caso remoto não desaguasse noutro posterior, julgá-lo-ia sonho. Talvez 
nem me recorde bem do vaso: é possível que a imagem, brilhante e esguia, 
permaneça por eu a ter comunicado a pessoas que a confirmaram. Assim, não 
conservo a lembrança de uma alfaia esquisita, mas a reprodução dela, 
corroborada por indivíduos que lhe fixaram o conteúdo e a forma. (INF, p. 9).  

 

 Além da evidente composição vagarosa de um quadro lacunar, outro ponto que 

merece atenção, principalmente nos textos memorialísticos de Graciliano, é a imbricação 

com a reminiscência alheia, direta ou indiretamente, como na citação acima em que a 

fixação da imagem só ocorre por ela ter sido transmitida a outros. Assim, ao costurar em 

seu texto outras vozes recordatórias, o escritor acentua ainda mais a fragmentação narrativa 

e amplia seu campo de significações, bem como potencializa o espaço narrativo. A 

imprecisão e a descontinuidade exigem certo esforço para reconstituir os eventos. Ao longo 

dos parágrafos, saltando de uma cena à outra, o narrador tenta algumas “soluções de 

continuidade”. Em vão. É na estrutura fraturada e indefinida que os vultos do passado, 

ainda que de forma opaca, iluminam os pontos obscuros da trajetória do tempo, desde sua 

origem até os dias correntes: 

 

Datam desse tempo as minhas mais antigas recordações do ambiente onde me 
desenvolvi como um pequeno animal. Até então algumas pessoas, ou fragmentos 
de pessoas, tinham-se manifestado, mas para bem dizer viviam fora do espaço. 
Começaram pouco a pouco a localizar-se, o que me transtornou.  
Apareceram lugares imprecisos, e entre eles não havia continuidade. Pontos 
nebulosos, ilhas esboçando-se no universo vazio. (INF, p. 12) 

 

 Em Memórias do cárcere, o narrador também sofre com a recomposição das cenas 

em que se passam os eventos. No entanto, diferente de Infância, em que a descontinuidade 

se dá de modo mais acentuado e, portanto, permite uma maior exploração de recursos 

fabulares, no relato sobre a experiência na prisão, o narrador se apresenta mais angustiado 

e mais afligido pela pungência do horror rememorado e, talvez ainda mais, da 

impossibilidade em reconstituir com fidelidade os acontecimentos: 
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Com esforço desesperado arrancamos de cenas confusas alguns fragmentos. 
Dúvidas terríveis nos assaltam. De que modo reagiram os caracteres em 
determinadas circunstâncias? O ato que nos ocorre, nítido, irrecusável, terá sido 
realmente praticado? Não será incongruência? Certo a vida é cheia de 
incongruências, mas estaremos seguros de não nos havermos enganado? Nessas 
vacilações dolorosas, às vezes necessitamos confirmação, apelamos para 
reminiscências alheias, convencemo-nos de que a minúcia discrepante não é 
ilusão. (MCA, p. 15) 

 

 Não é curioso também, para um escritor rigoroso com a palavra exata, o texto 

enxuto e sem excessos, preencher poucas linhas com adjetivos tão impactantes como 

“desesperado”, “terríveis” e “dolorosas”? A descrição indicia o nível de tensões em que se 

vê envolvido na articulação dos fragmentos. A sequência de questionamentos, além de 

conferir o caráter crítico-analítico de qualquer discurso de memórias, reforça a ideia de 

inacabamento, ainda mais por nenhuma das perguntas apresentar em seguida alguma 

resposta. Assim como em Infância, Graciliano também recorre às “reminiscências alheias”, 

mas, diversamente dos seus anos iniciais, as diferenças de perspectiva da experiência 

vivida não são tão grandes, visto que os outros de quem recolhe recordações também 

sofreram os mesmos infortúnios, não no mesmo grau, mas o nivelamento dos indivíduos na 

desgraça é o que mais os reúne em uma massa amorfa e homogênea, bem diferente do que 

diz Tólstoi na abertura de Anna Kariênina9. É no fundo do poço, no porão de navios, no 

escuro do cárcere que a igualdade entre os homens é quase plena. 

                                                
9  “Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira.” (2013, p. 17). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 A CONTÍSTICA DE GRACILIANO RAMOS 

 

 
Estos se sabían de memoria y nunca, que yo me acuerde, los vi escritos [...]. 

Lope de Vega, “Las fortunas de Diana”. 
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3.1 ALGUNS TRAÇOS 

 

A estreia de Graciliano Ramos na literatura se deu por meio do conto, com a publicação de 

“Pequeno pedinte” em O Dilúculo, periódico redigido por ele, com 12 anos, e Cícero de 

Vasconcelos. Obviamente, não há nesta informação nada de surpreendente, visto que a 

grande maioria dos ficcionistas tiveram suas estreias em jornais e revistas com textos 

curtos. Contudo, é possível notar o embrião de seu percurso estético, tanto em relação ao 

temário quanto aos procedimentos que irá privilegiar em seu período de intensa atividade 

intelectual. O interesse do jovem escritor pela condição dramática do indivíduo, 

caracterizada no título e na descrição do infortúnio de seu personagem, vai ser um dos 

principais eixos em que o escritor maduro irá desenvolver a sua obra. Apesar de ter 

flertado com a poesia na juventude, admite que se tratava de mero treinamento para galgar 

os gêneros “mais elevados”, como o romance. Por que, então, retomar a forma que o levou 

ao primeiro degrau em sua trajetória de escritor? Teria descido depois de acerbos esforços 

para alcançar o gênero que o projetou no cenário literário? 

 A primeira menção ao pequeno conto de que se tem registro é numa entrevista dada 

ao Jornal de Alagoas, de 18 de setembro de 1910, republicada por este mesmo periódico 

em 30 de novembro de 1975: “Meus primeiros trabalhos foram pequeninos contos, simples 

ensaios sem estética, sem forma, sem coisa alguma. Verdadeiras criancices! [...] O primeiro 

conto que publiquei foi o ‘Pequeno mendigo’” (apud LEBENSZTAYN; SALLA, 2014a, p. 

53). Outro momento em que o escritor recorda seu exercício juvenil ocorre com a 

publicação, em 1945, de Infância. O capítulo-conto “Mário Venâncio” apresenta o 

personagem-título como o mentor do jovem aspirante a escritor e responsável pelo nome 

dado ao periódico em que sua primeira história tinha sido publicada: “O Pequeno Mendigo 

e várias artes minhas lançadas no Dilúculo saíram com tantos arrebiques e interpolações 

que do original pouco se salvou.” (INF, p. 248). Embora o título evocado nas duas ocasiões 

faça parte do mesmo campo semântico do original, podemos atribuir a imprecisão ao fato 

de o escritor não ter conservado nenhum exemplar do jornal e por, desde sempre, fazer da 

eliminação um dos procedimentos essenciais de seu método. É como se realmente 

desejasse que ninguém encontrasse o texto, o que é muito provável, levando em conta a 

conhecida natureza do escritor. Outros pequenos “exercícios” surgiram, como “Paisagem”, 

descrição poética de um cenário rural, e “Dolente”, sobre as lamentações estertorosas de 

um jovem pela perda de sua amada. 
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  O Dilúculo sucumbiu, mas a necessidade de encontrar um meio razoável de 

expressão resistiu dentro do rapaz. Estando no Rio de Janeiro, em sua primeira passagem 

pela então capital federal, Graciliano Ramos escreve uma carta à irmã Leonor Ramos, em 

10 de julho de 1915. Entre outros assuntos, comenta sobre “alguns traços” que andava 

fazendo, que seriam os contos “Maldição de Jeovah”, “A carta”, “O discurso” e “Um 

retardatário”. Havia a possibilidade, segundo o jovem escritor, de serem publicados na 

Revista Americana ou na revista Concórdia, menos prestigiada que a primeira, mas que 

seguia também altos padrões editoriais, sendo comparada à refinada L'Illustration. Nesse 

mesmo ano, Graciliano escreve outro conto: “O ladrão”. Publicado pela primeira vez em 

Garranchos, coletânea organizada por Thiago Mio Salla, “O ladrão” adota a perspectiva do 

narrador homodiegético, que relata em primeira pessoa uma ação, mas não participa dela, 

como um narrador-testemunha. Salla informa que este é o único conto daquele período que 

restou, cujo manuscrito se encontra na Coleção Graciliano Ramos, do Centro de Estudos 

Literários e Culturais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com data de 27 

de julho de 1915, por isso, não aparece mencionado na carta para a irmã.  

 O crítico de literatura português Fernando Alves Cristóvão já havia mencionado a 

existência desse manuscrito em dois importantes estudos sobre a obra do Velho Graça: 

Graciliano Ramos: estrutura e valores de um modo de narrar, de 1972, e o artigo “Um 

inédito de Graciliano Ramos”, publicado na revista Colóquio/Letras, de 1971. Em 

consultas feitas ao periódico Correio da Manhã, descobri o artigo de Arnaud Pierre, 

intitulado “A estreia de Graciliano”, de 25 de fevereiro de 1961, ainda não contemplado na 

fortuna crítica sobre Graciliano Ramos. O autor do artigo antecipa o lançamento de Linhas 

tortas, então no prelo, e menciona o livro Jornal literário (1960), de Valdemar Cavalcanti, 

que cita pela primeira vez a existência do conto “O ladrão”. Para Cristóvão, este seria um 

“verdadeiro conto” de Graciliano Ramos, adotando o ponto de vista “mais adequado” para 

sua obra (1986, p. 16). Difícil afirmar categoricamente se este foi o primeiro texto 

merecedor de ser classificado nessa categoria, considerando o extravio dos demais, 

contudo, do que nos restou, este é, sem dúvida, uma de suas primeiras boas incursões no 

gênero.  

 Alguns anos mais tarde, seus famosos relatórios ao governador de Alagoas, não por 

acaso, despertaram a curiosidade e o interesse de leitores oficiais e não oficiais, pois, 

mesmo em um documento que deveria se prestar única e exclusivamente à comunicação de 

dados em linguagem impessoal e técnica, pôde ser vislumbrada certa tendência à 
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narratividade, com a concatenação de episódios e a construção de personagens. Não era 

apenas o texto de alguém que escrevia bem, menos ainda de um simples prefeito de uma 

cidade do interior nordestino. Ali estava um ficcionista, e os que supunham a existência de 

um livro na gaveta acertaram. Havia um livro. E um escritor. 

  Em agosto de 1939, na revista Dom Casmurro, Graciliano expõe a gênese de seus 

primeiros romances no artigo “Alguns tipos sem importância”, depois reunido no livro de 

crônicas Linhas tortas. No texto, o escritor destaca a difícil situação em que vivia 

(“ausência de numerário, compromissos de peso, uma noite longa cheia de projetos 

lúgubres”) quando começou a esboçar algumas linhas do que viriam a ser seus romances:  

 

Esforcei-me por distrair-me redigindo contos ordinários e em dois deles se 
esboçaram uns criminosos que extinguiram as minhas apoquentações, o terceiro 
conto estirou-se demais e desandou em romance, pouco mais ou menos romance, 
com uma quantidade apreciável de tipos miúdos, desses que fervilham em todas 
as cidades pequenas do interior. Várias pessoas se julgaram retratadas nele e 
supuseram que eu havia feito crônica, o que muito me aborreceu. (LTO, p. 279)  

 

 O “pouco mais ou menos romance” é Caetés (1933), que lançou Graciliano Ramos 

no cenário literário nacional, lugar onde passou a crescer cada vez mais e que ocupou 

definitivamente. Ainda que estas considerações sejam apenas sobre projetos iniciais sem 

grande sucesso, destaca-se, como no seu conto de estreia, o indivíduo como elemento 

central de seu processo criativo, mas não o indivíduo qualquer. O marginalizado e 

flagelado pelas condições sociais, políticas e econômicas, ou seja, configurado a partir da 

determinação de fatores exógenos, estão presentes em toda a trajetória literária do escritor 

alagoano, de “Pequeno pedinte” a Memórias do cárcere. Também Graciliano revela o seu 

interesse, desde então, pelos criminosos, buscando penetrar em seu universo sob 

perspectivas psicológicas, sociais e econômicas10. No entanto, o que mais chama a atenção 

é o aborrecimento do escritor pela confusão dos leitores com o gênero praticado. Embora a 

crônica possa ser um texto, de algum modo, encaixado na categoria ficcional, possui 

componentes de referencialidade próprios da reportagem jornalística, ao qual se filia. Não 

                                                
10  Em Retrato fragmentado, Ricardo Ramos recorda: “As leituras de meu pai sempre me surpreenderam. 

Uma noite, cursava a faculdade e lia O homicida, de Ferri. Ele chegou e perguntou o que era, mostrei, 
falou do livro mencionando alguns trechos, destacando um ou outro aspecto, seguiu a conversa com 
Beccaria, Lombroso e Garofalo. Bem à vontade em criminologia, no humanitarismo italiano. Eu já o 
tinha visto assim com história ou sociologia, mas aquilo era demais. Riu do meu espanto: - Você acha que 
eu teria feito o Luís da Silva sem estudar isso?” (2011, p. 137-138). Dentro do mesmo topos, foi 
publicado, em 2014, Cangaços, uma antologia de textos do escritor alagoano sobre o banditismo 
sertanejo, organizado por Ieda Lebenzstayn e Thiago Mio Salla. 
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era o caso dos “contos ordinários” em questão. 

  Em carta de 1° de janeiro de 1926, ao amigo J. Pinto da Mota Lima Filho, 

Graciliano relata ter encontrado em sua estante “um par de tamancos imprestáveis, uma 

coleção de selos e algumas resmas de manuscritos” (CAR, p. 87). Resolveu se livrar de 

tudo: jogou fora os tamancos, deu os selos aos filhos e queimou os papéis. Animados com 

a fogueira na cozinha, algo pelo menos útil para aquelas “porcarias”, os meninos foram ao 

pai, na semana seguinte, perguntar se havia mais papéis para queimar. “Não havia, que tive 

a fraqueza de poupar ao fogo umas coisas velhas que me trazem recordações agradáveis e 

dois contos que andei compondo ultimamente, porque tenho estado desocupado e me 

imaginei com força para fabricar dois tipos de criminosos.” (CAR, p. 87; grifo meu). Os 

tipos eram Paulo Honório e Luís da Silva. Em 1941, Graciliano concede entrevista a Paulo 

Medeiros e Albuquerque, para A Gazeta Magazine, e revela o nome das duas narrativas e 

os romances derivados: “A carta”, que deu São Bernardo, e “Entre grades”, Angústia.  

 

Em 1924, comecei a rabiscar um conto. Chamava-se ‘A carta’. Era uma coisa 
horrorosa, você nem pode fazer ideia. [...] Imagine que era um conto bem 
desenvolvido e que não tinha nenhum diálogo. Tudo descrição. Uma pinoia. [...] 
Foi a primeira bobagem mais ou menos que fiz, depois de haver trabalhado em 
alguns jornais. [...] ‘A carta’, do ponto de vista acadêmico, era um conto perfeito. 
Só faltava uma coisa: ser um conto mais ou menos aproveitável. Tudo, tudo 
perfeitinho... [...] Em 1925, escrevi outro conto. Mas era a mesma bobagem do 
primeiro. Em tudo muito correto. Correto demais, sabe? / Nova pausa de 
Graciliano. O repórter indagou: / - Como se chamava esse conto? / - ‘Entre 
grades’. Como vê, um nome até interessante (apud LEBENSZTAYN; SALLA 
2014a, p. 102-103).  

 

 Num outro momento da entrevista, quando Medeiros e Albuquerque pergunta sobre 

os romances, Graciliano relata:  

 

S. Bernardo veio mais tarde, ali por volta de 1932. Peguei o primeiro conto que 
havia escrito, aquele ‘A carta’, do qual já lhe falei. Mas só aproveitei o 
personagem central, Paulo Honório, e o assunto. Nem reli o conto. Era uma 
droga. [...] Angústia tem uma história mais engraçada. Aproveitei o assunto e o 
tipo do meu segundo conto - ‘Entre grades’ - e comecei a trabalhar no romance. 
(apud LEBENSZTAYN; SALLA, 2014a, p. 104-105). 

  

 No ano seguinte, Francisco de Assis Barbosa, para a revista Diretrizes, registra o 

mesmo depoimento do escritor: “Graciliano tinha na gaveta duas novelas: ‘Entre grades’ e 

‘A carta’. Verificou que, apesar do português impecável, a sua literatura era dura, 
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descolorida, sem plástica. Não tentara ainda o diálogo, com medo de fracassar.” (apud 

LEBENSZTAYN; SALA, 2014a, p. 116).  

 No artigo “Paulo Honório”, encomendado por João Condé para compor os seus 

“Arquivos Implacáveis”, extenso e minucioso acervo literário, que se tornou uma seção da 

revista O Cruzeiro e do suplemento Letras e Artes, Graciliano narra a trajetória da criação 

do personagem-título. O texto foi reunido em Garranchos, em que temos: “Naquele 

inverno de 1924, numa casa triste do Pinga-Fogo, sentado à mesa da sala de jantar, 

fumando, bebendo café, ouvindo a arenga dos sapos, o mugido dos bois nos currais 

próximos e os pingos das goteiras, enchi noites de insônia e isolamento a compor uma 

narrativa.” (2012, p. 272). O original manuscrito, mantido no Arquivo Graciliano Ramos, 

do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP), apresenta a 

data de 18 de outubro de 1945. O artigo foi publicado pela primeira vez no livro 10 

romancistas falam de seus personagens, organizado por João Condé, em dezembro de 

1946. Também foi publicado, em dezembro de 1949, no Jornal de Letras e, em 25 de abril 

de 1953, na seção “Arquivos Implacáveis” da revista O Cruzeiro. 

  Sem dúvida, Vidas secas é, dos seus romances, o que apresenta mais 

evidentemente a estrutura da narrativa curta em seus capítulos, e talvez seja o livro de que 

mais seja conhecida a sua origem: o conto “Baleia”, publicado em O Jornal, no dia 23 de 

maio de 1937, ou seja, poucos meses depois de ter saído da prisão. Não faltam referências 

a um dos contos/capítulos de romance mais citado da literatura brasileira. As 11 folhas do 

manuscrito autógrafo, mantidas no Arquivo Graciliano Ramos, do IEB-USP, possui a data 

de 4 de maio de 1937. Três dias depois, provavelmente após revisão e correções de sua 

nova produção, o escritor alagoano escreve para sua esposa Heloísa:  

 

Escrevi um conto sobre a morte duma cachorra, um troço difícil, como você vê: 
procurei adivinhar o que se passa na alma duma cachorra. Será que há mesmo 
alma em cachorro? Não me importo. O meu bicho morre desejando acordar num 
mundo cheio de preás. Exatamente o que todos nós desejamos. (CAR, p. 257).  

 

 Na mesma semana, Graciliano envia o conto para seu tradutor argentino, Benjamín 

de Garay, para quem já tinha enviado outra história poucos dias antes: “Enquanto espero a 

resposta, remeto-lhe outra história, um negócio de bicho, de alma de bicho. / Será que 

bicho tem alma? Deve ter qualquer coisa parecida com isso, qualquer coisa que dê para a 

gente receber um cheque”. (apud MAIA, 2008, p. 49). Ansioso pela avaliação do 
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argentino, e também por algum trocado, o escritor pede uma resposta sobre a história da 

cachorra, revelando a ideia de fazer “psicologia de bichos: cachorros, matutos, etc.”, caso 

seu texto tenha sido bem recebido (apud MAIA, 2008, p. 57). Há também uma carta a João 

Condé, de 1944, em atendimento ao pedido feito pelo criador dos “Arquivos Implacáveis”, 

em que, assim como no caso de São Bernardo, o escritor explica a origem de Vidas secas: 

“Publicada a história, não comprei o jornal e fiquei dois dias em casa, esperando que os 

meus amigos esquecessem Baleia. O conto me parecia infame - e surpreendeu-me falarem 

dele.” (RAMOS, 1988, p. 200-201). 

 A recepção de Vidas secas foi realmente um grande salto na carreira do escritor. O 

conto que lhe deu origem é até hoje uma das primeiras partes lembradas do romance, não 

só pela comoção provocada pela morte da cachorra, mas pela identificação proporcionada 

pela focalização narrativa, antropomorfização do personagem e, principalmente, pela 

habilidade do escritor em conferir extrema dramaticidade ao episódio, num exercício de 

contenção próprio de uma narrativa curta. Apesar de ter se surpreendido com a boa 

aceitação de sua cachorra, como afirma a Condé, Graciliano inclui o conto em sua 

coletânea Histórias incompletas, em 1945, reunindo mais outro capítulo de Vidas secas, 

além de textos que passaram a integrar Insônia e Infância. Não faltam exemplos de 

antologias e dossiês temáticos que selecionaram “Baleia” em seu conjunto, a maioria 

preferindo o capítulo do famoso romance do escritor alagoano aos contos propriamente 

ditos que compõem seu único livro no gênero, Insônia. E com “propriamente ditos”, 

deslizo conscientemente em descuido conceitual que buscarei resolver em seção deste 

capítulo sobre a referida obra. 

 O caso de Infância, publicado em 1945, é ainda mais complexo. Embora seja 

categorizado como livro de memórias, o que, de um modo geral não está incorreto, trata-se 

da obra mais híbrida do escritor, onde as fronteiras estão bem mais diluídas. Isto não exclui 

a presença de trespassamentos conceituais e taxonômicos nas demais obras, especialmente 

as produzidas no período pós-prisional. Contudo, o livro de memórias da meninice de 

Graciliano Ramos abarca aspectos estruturais e estéticos de diversas tendências, resultado 

do olhar do narrador infantil diante do mundo, vasto mundo, feito de palavras e 

recordações que se descortinam como algo novo e impregnado de ressignificações. 

 Logo que foi lançado, Infância tornou-se um grande sucesso editorial. Quando 

ainda estava no prelo, não foram poucos os jornais e revistas que o anunciavam como o 

“primeiro livro de memórias” de Graciliano Ramos, sugerindo a existência de um projeto 
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de reconstituição do passado do escritor em todas as suas fases da vida. Considerando que 

Graciliano deu algumas entrevistas sobre a intenção de escrever um livro sobre a cadeia, os 

jornalistas acreditavam que as duas obras faziam parte de um projeto editorial mais amplo, 

embora, elas constituam peças de um extenso e complexo projeto literário. Como se sabe, 

Graciliano pretendia ir bem mais além do que isso, e realmente foi. Não se tratava de 

simplesmente reconstituir os eventos do passado tais como aconteceram, mas de restaurar a 

experiência vivida sob a perspectiva crítico-analítica do presente que evoca esse tempo. 

Em um “trabalho de reelaboração escrita da memória”, segundo Gustavo Silveira Ribeiro 

em estudo sobre a obra, nota-se a disposição do escritor para “entender o outro, procurando 

compreender as circunstâncias psicológicas e sociais, históricas e culturais que 

contribuíram para determinar, em certa medida, as suas atitudes, escolhas e sentimentos” 

(2012, p. 26).   

 Das diversas entrevistas dadas por Graciliano, a que foi concedida ao jornalista 

Armando Pacheco é uma das mais esclarecedoras sobre seu processo criativo, não apenas 

de Infância, mas de grande parte de suas produções pós-prisionais. Publicada em 25 de 

outubro de 1945 na revista Vamos Ler!, nela o escritor alagoano explica a gênese do livro 

recém-lançado, ou oferece o “resumo da biografia”, como prefere o repórter: 

 

Em 1938 [...], colaborador de alguns jornais, utilizei uma recordação da infância 
e, a 18 de outubro, escrevi “Samuel Smiles”, que publiquei no Diário de 
Notícias. A 21 de outubro do mesmo ano nova lembrança determinou o meu 
artigo “Os astrônomos”. Veio depois, a 15 de novembro, “O Menino da Mata e o 
seu Cão Piloto”, que saiu em O Jornal. (apud LEBENSZTAYN; SALLA, 2014a, 
p. 167) 

 

 A “utilização” e a “determinação” das recordações para a produção dos seus artigos 

evidenciam o trabalho empreendido pelo escritor na reelaboração do passado por meio da 

escrita. O documental, em Graciliano, está sempre a serviço do literário, sofrendo as 

torções e os cortes necessários, como a matéria bruta e amorfa nas mãos do artista que a 

transforma em escultura. Nessa mesma entrevista, Graciliano afirma que não tinha “a ideia 

de fazer um livro” e enumera a ordem em que os capítulos surgiram, bastante diferente da 

adotada em sua concepção, que segue uma sequência mais cronológica na reconstituição 

do passado, apesar de não estar aprisionado a um panorama linear. Ainda sobre seu 

processo criativo, o escritor aponta o instante em que teve efetivamente a intenção de 

escrever o livro: “A 1° de maio de 1939 veio a lume ‘Um cinturão’, o quarto do livro - e só 
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aí, meu caro Armando Pacheco, formei vagamente o projeto de, reavivando pessoas e fatos 

quase apagados, tentar reconstituir uns anos da meninice perdida no interior.” (apud 

LEBENSZTAYN; SALLA, 2014a, p. 167; grifo meu). A consulta ao original autógrafo 

dessa entrevista pode constatar que estas foram, de fato, as palavras utilizadas por 

Graciliano, especialmente as destacadas na citação.  

 Contudo, em carta para Heloísa de 28 de janeiro de 1936, Graciliano comenta sobre 

algo que lhe ocorreu quando estava no banheiro, “uma ótima ideia para um livro” (CAR, p. 

154), como já destacado no capítulo anterior. Ele estava planejando mentalmente a nova 

obra a partir dos nomes dos capítulos, que cuidou de anotar logo após sair do banheiro, 

para não esquecê-los: “Sombras, O inferno, José, As almas, Letras, Meu avô, Emília, Os 

astrônomos, Caveira, Fernando, Samuel Smiles.” (CAR, p. 154). Admite ainda que podem 

surgir novos capítulos, “mas o que há dá para um livro”. (CAR, p. 154). Como se nota, a 

maioria dos títulos citados na carta correspondem exatamente aos de alguns capítulos de 

Infância, portanto, já havia o planejamento de escrever um livro de memórias, ou melhor, 

com a utilização e sendo determinado por recordações da infância.  

 O manuscrito autógrafo de “Samuel Smiles” está com data de 18 de outubro de 

1938, sendo publicado, conforme entrevista dada pelo escritor, em 13 de novembro deste 

mesmo ano, ou seja, quase três anos depois da carta. Pouco tempo para que ele 

simplesmente tenha “esquecido” do livro esboçado, ainda mais por ter feito um duplo 

registro: no papel em que anotou os títulos dos possíveis capítulos logo após a saída do 

banheiro e a própria carta em que informa isto. Provável equívoco na entrevista? Possível. 

Mas há outra hipótese: Graciliano redefine seu projeto estético após a experiência na 

prisão. As condições orgânicas passaram a exigir a reconfiguração das condições estéticas 

e estruturais, impelindo o escritor a desviar para outros caminhos: “Começava a esboçar-se 

a terrível situação que ia perdurar: uma curiosidade louca a emaranhar-se em cordas, 

embrenhar-se em labirintos, marrar paredes.” (CAR, p. 37). 

 

 

2.2 PARA UM LIVRO DE CONTOS  

 

 

 Com a apresentação do breve panorama composicional na seção anterior, fica a 

impressão de que Graciliano escrevia contos apenas pensando em expandi-los para uma 
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narrativa mais longa, como se todos os textos de narrativa curta fossem laboratório ou 

esboço para uma experiência de maior fôlego, caso da prática com a poesia, que era mero 

exercício de composição e estilo, segundo confissão do próprio escritor em entrevista já 

mencionada anteriormente. É certo que, em alguns casos, como o de Vidas secas, ele foi 

motivado por questões imprevistas, como a possibilidade de ampliar o quadro em que os 

personagens do conto “Baleia” poderiam ser inseridos. Ou, como na maioria das vezes, a 

premência em garantir o sustento próprio e de sua família, em mudança forçada para o Rio 

de Janeiro.  

 Ora, se adotarmos apenas esta via de análise, ou demais perspectivas adjacentes, 

teríamos a impressão de que Graciliano Ramos não era tão rigoroso esteticamente e menos 

ainda comprometido com algum projeto de literatura brasileira. É preciso considerar esses 

fatores, sim, mas apenas como componentes orbitais de uma concepção de literatura que 

tem, com a vida, uma relação criticamente estabelecida, em constantes tensionamentos. 

Fernando Cristóvão foi o primeiro crítico a alertar sobre esse perigo de entender a função 

do conto na obra de Graciliano Ramos apenas como de um núcleo estruturante. Para o 

crítico português, é preciso ter em vista alguns fatores imprescindíveis: 

 

Quando se diz que esse gênero narrativo é a gênese ou núcleo essencial dos 
livros que escreveu, tal afirmação deve entender-se de duas maneiras: que 
Graciliano dava habitualmente a forma de conto às diversas partes dos seus 
livros, quer de ficção quer de memórias, e que foi habitualmente a partir do 
assunto ou da intriga dum primeiro conto que ele se aventurou a mais vasta 
empresa. (1986, p. 151) 
 

 E Cristóvão acrescenta ainda ser “muito discutível a insinuação de que o texto de 

qualquer conto seu possa ter sido ampliado ou transformado em livro.” (1986, p. 151; grifo 

do autor). É evidente que o estudioso e, especialmente, o entusiasta da literatura de 

Graciliano Ramos se sintam tentados a erigir, de algumas pistas estruturais e estilísticas, 

possíveis continuações para histórias supostamente incompletas. À medida que, 

fascinados, nos aventuremos no universo de um grande escritor, somos naturalmente 

levados a ir além do que ele nos legou, impelidos pela força irresistível da admiração pelo 

artista e daquilo que é próprio de qualquer expressão artística. Contudo, não podemos 

perder de vista o que o escritor efetivamente construiu e sob quais eixos sua obra foi 

concebida. Não interessa discutir os desdobramentos possíveis, mas os aspectos potenciais 

do seu processo construtivo. 
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 A produção de contos do Velho Graça, se já é diminuta em seu conjunto, é ainda 

mais nas referências que nós, leitores e estudiosos, fazemos dela. E ainda assim, no interior 

desse pequeno grupo, encontram-se livros quase completamente desconhecidos. Embora a 

maioria cite Insônia como o único livro de contos de Graciliano Ramos, há em sua 

bibliografia duas incursões anteriores no gênero, talvez não destacadas por apresentarem 

textos também publicados nesse outro livro e em outras obras. Ainda assim, são pertinentes 

na reconstituição analítica do percurso criativo do escritor por apresentarem uma 

autonomia composicional em seu estatuto literário. 

 

 

2.3 O PRIMEIRO LIVRO 

 

 

 O primeiro livro de contos de Graciliano é Dois dedos, publicado em 1945 pela 

Revista Acadêmica Editora. Na capa, logo abaixo do título, o leitor é informado sobre 

quantos textos ali se encontram e sua natureza: “10 contos”. Trata-se de uma edição de 

luxo, ilustrada com dez xilogravuras do gravurista e cenógrafo austríaco Axl von 

Leskoschek, de tiragem que a torna preciosa raridade entre colecionadores: 280 

exemplares numerados e autografados pelo escritor, sendo 55 especiais, com as ilustrações 

impressas em papel de arroz, e 25 fora de comércio. Um livro valioso, sem dúvida, tanto 

pela importância do consagrado autor e de sua estreia bibliográfica na narrativa curta, 

quanto pelo primoroso trabalho gráfico empreendido pelos editores. 

 Os textos que compõem o livro são os seguintes: “Dois dedos”, “O relógio do 

hospital”, “Paulo”, “A prisão de J. Carmo Gomes”, “Silveira Pereira”, “Um pobre-diabo”, 

“Ciúmes”, “Minsk”, “Insônia” e “Um ladrão”. Sobre o seu lançamento, quase nada saiu na 

imprensa, algumas apenas uns anos depois, como a coluna de Antonio Bento, no Diário 

Carioca, em 27 de janeiro de 1946, e a brevíssima nota de Raul Lima, no Diário de 

Notícias, em 20 de julho de 194711. A ordem dos contos segue mais ou menos a cronologia 

                                                
11  Escreve Antonio Bento no artigo “Graciliano e Leskoschek”: “Alguns deles [os contos] são obras de 

mestre, embora o escritor seja o primeiro a dizer que não é contista, com o que não podemos concordar 
[...]. Axel Leskoschek fez dez xilogravuras para o livro, ilustrando-o magnificamente. Por isso, a edição é 
uma das melhores feitas aqui nos últimos tempos.” (p. 6). A nota de Raul Lima, intitulada “Edição de 
luxo de Dois dedos”, não se limita ao seu caráter informativo e também faz seu juízo sobre a obra: “São 
dez os contos selecionados de Graciliano Ramos que se encontram no grande e belo volume editado pela 
Revista Acadêmica [...]. As ilustrações, em madeira, de Axel Leskoschek, são ricas de força artística e 
expressão. A tiragem foi de apenas 280 exemplares, incluindo 55 especiais, com as ilustrações em papel 
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da criação de cada um, alguns produzidos enquanto o escritor estava, inclusive, na cadeia, 

o que, sem dúvida, influenciou na concepção desses textos.  

 Outro ponto a ser destacado é o fato de Dois dedos ter sido publicado no mesmo 

ano de Infância, este, sim, com uma recepção bem mais entusiasmada entre críticos e 

leitores. Não só bem recebida, como bastante esperada também, pois Graciliano já havia 

comunicado a pessoas próximas sobre o projeto do livro, além da ciência do editor José 

Olímpio. Mas não é o conhecimento antecipado do livro de memórias que o distingue da 

outra obra, isto apenas constitui mais uma consequência dos fatores de diferenciação. Por 

que, afinal, um livro do já aclamado romancista alagoano desperta tanto interesse e o outro 

não, sendo que os dois apresentam uma nova faceta do autor? E por que uma “edição de 

luxo”, voltada para um público bastante reduzido e específico, como bibliófilos e amigos? 

 Quando Infância foi anunciado pelo autor durante o seu desenvolvimento, ainda 

não se tinha uma ideia definida de como seria o livro. Apenas uma certeza: ele seria o 

primeiro livro de memórias do escritor alagoano. A década de 1940, na literatura brasileira, 

é marcada por uma ebulição de relatos autobiográficos, especialmente obras com um 

obstinado empenho estilístico, alcançando consistência estética na décadas de 195012. Em 

vários periódicos da época, os articulistas anunciavam a chegada da nova obra de 

Graciliano, ansiosos por conhecer a trajetória daquele já considerado grande romancista. 

Neste sentido, a recepção de Infância resultou da eficiente publicidade dada pelos 

jornalistas e também pelo incurável desejo do homem, nas palavras de Abgar Renault, de 

“conhecer a natura hominum”, pois, por mais distante que o homem comum se veja diante 

do artista, ou de qualquer figura célebre, “o humano os identifica, os iguala e, em certo 

sentido, os reduz e confunde”. (apud FRIEIRO, 1981, p. 68).  

 A outra questão nos remete ao papel desempenhado pela narrativa curta, naquele 

momento, no projeto literário de Graciliano Ramos. Por um lado, surge sempre o aspecto 
                                                                                                                                              

de arroz, e 25 fora do comércio. Todos vão assinados pelo autor.” (p. 4) 
12  Silviano Santiago, no ensaio “Prosa literária atual no Brasil”, discute a situação do gênero nos anos 70 e 

80, destacando as diferenças com a produção do período referido: “Se existe um ponto de acordo entre a 
maioria dos nossos prosadores de hoje, este é a tendência ao memorialismo (história de um clã) ou à 
autobiografia, tendo ambos como fim a conscientização política do leitor. É claro que essa tendência não 
é nova nas letras brasileiras. Queremos dizer é que ela nunca foi tão explícita na dicção da prosa, 
deixando ainda mais abaladas as fronteiras estabelecidas pela crítica tradicional entre memória afetiva e 
fingimento, entre as rubricas memórias e romance. Sabemos, por exemplo, que a preocupação 
memorialística é um componente forte e definitivo dentro de nossa melhor prosa modernista. Mas os 
modo como aquela preocupação emergia na ficção eram menos abertos do que os modos como afloram 
em Rachel Jardim, Paulo Francis ou Eliane Maciel, para citar apenas uns poucos. Se Lins do Rego não 
tivesse escrito no final da vida Meus verdes anos, não teríamos certeza de que a ‘ficção’ de Menino de 
engenho era tão autobiográfica. O mesmo para Oswald de Andrade com o tardio Sob as ordens de 
mamãe, subsequente ao João Miramar.” (2002, p. 35) 
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financeiro, devido à difícil situação em que o escritor e sua família se encontravam no Rio 

de Janeiro. Embora uma edição de luxo numerada, com tiragem baixíssima, tenha um 

custo alto para o editor, ela não onera o autor, pelo contrário, consagra-o ainda mais como 

artista, sendo mais um dispositivo de legitimação do estatuto sacralizante a ele conferido 

na sociedade. O responsável pela publicação também é recompensado pela empreitada, 

mas o capital simbólico que esse tipo de edição representa na carreira de um escritor não 

pode ser monetizado. Ao restringir a circulação de sua estreia no conto, Graciliano pode 

parecer, para alguns, incoerente, pois não resolveria a condição dos “espíritos miúdos” que 

dependiam dele e também não levaria a cabo seu projeto literário, sua crença na literatura 

como instrumento de reflexão crítica e transformação social.  

 É preciso destacar, novamente, que era uma edição voltada para um público 

também especial, seus legitimadores, portanto, sua publicação exercia uma função 

determinada no projeto literário do escritor, uma função algo ritualística, mas também 

perseguia-se uma crescente tendência no mercado editorial, que se esboçara na década de 

1930, quando as capas dos livros eram confeccionadas pelos principais artistas plásticos da 

época, em consonância estética com o texto do autor. Herança das rupturas e diluições das 

vanguardas artísticas, essa prática interdisciplinar também servia como veículo de 

divulgação das tendências estéticas dominantes. Quando as edições, como a de Dois dedos, 

passaram a estabelecer um diálogo mais intenso entre as artes plásticas e a literatura, o 

livro como suporte passou a ser considerado objeto de arte nessa trama intersemiótica, o 

que também explica sua distinção no prestigiado nicho da bibliofilia. 

 A escolha do ilustrador da edição de Dois dedos também deve ser levada em conta. 

Segundo o Dicionário brasileiro de artistas plásticos (1973), Axl Leskoschek foi um 

pintor, desenhista, gravurista e professor austríaco. Formado em Viena, veio para o Rio de 

Janeiro, em 1938, fugindo do nazismo, onde permaneceu por dez anos, depois retornou 

para sua terra natal. No Brasil, Leskoschek se destacou como ilustrador de livros, 

especialmente das edições brasileiras da obra de Dostoiévski, publicadas pela José 

Olympio. A escolha do ilustrador austríaco, portanto, não foi casual, já que a crítica 

apontava, desde Angústia, relações entre Graciliano e o escritor russo, que também se 

percebe em grande parte dos contos editados. Por isso, a publicação de Dois dedos, além 

de ser uma eficiente estratégia editorial, também demonstra ser crítica, aproveitando a 

repercussão das comparações do escritor alagoano com o russo e, assim, contribuindo para 

consolidar Graciliano Ramos na galeria dos grandes autores nacionais.  
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 A escolha da técnica de ilustração do livro estabelece uma relação interessante com 

os aspectos da obra de Graciliano presentes nos contos. A xilogravura caracteriza-se pelo 

entalhe de desenho sobre madeira ou a impressão obtida a partir dessa matriz. Esse tipo de 

técnica confere certa rusticidade e artesania ao resultado obtido, além de ressaltar a tensão 

dramática do texto ilustrado. Na cultura brasileira,  a xilogravura está presente nos livretos 

da literatura de cordel, concebidos, predominantemente, com a utilização desse 

procedimento artesanal no seu acabamento gráfico. Entretanto, no trabalho de Leskoschek 

para o livro de Graciliano, não há essa relação, até mesmo porque o texto do escritor não se 

relaciona com a linguagem cordelista, diferentemente das Histórias de Alexandre, por 

exemplo, de influência desse segmento da cultura popular nordestina. 

   Os “dois dedos” do título se abrem para uma importante representação simbólica 

desse livro na trajetória do escritor. Inevitável não pensar na questão do duplo como 

possível chave de leitura. Se, por um lado, a publicação é apenas mais uma, ou seja, a 

continuidade da obra de um escritor com seu projeto literário, por outro, ela marca a cisão 

ou o intervalo necessário para que a duplicidade se estabeleça, pois o duplo só é 

identificado como tal não, inicialmente, pela sua presença, mas pelo espaço entre os dois 

polos. Em seguida, após a percepção atravessar essa distância, as figuras dúplices são 

identificadas. Cada inicial “d” dos termos que compõem o sintagma parece contribuir para 

o desdobramento promovido pelo numeral “dois”, e somos levados a observá-los como 

duas pontas distintas de um mesmo fio. Também podemos ir por outra chave bastante 

pertinente, os “dois dedos” seriam também unidade de medida. Ao fazer uso dessa 

expressão idiomática, estamos estabelecendo o mínimo, a quantidade menor possível, 

como limite máximo. Insatisfeito com os rumos que a prosa de ficção, em especial o 

romance, estava tomando no Brasil, Graciliano Ramos buscou seguir pelo lado oposto do 

excesso, da abundância, e foi ao encontro da estrutura narrativa que tem sua força 

expressiva na contenção dramática de suas unidades mínimas.  

 

 

2.4 HISTÓRIAS INCOMPLETAS 

 

 

 O segundo livro de Graciliano Ramos classificado como de “contos” é Histórias 

incompletas, publicado em 1946. É uma edição com formato de bolso, parte integrante da 
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“Coleção Tucano”, da Livraria do Globo, que tinha como objetivo a publicação de grandes 

obras das literaturas brasileira e mundial. O seu plano editorial consistia na classificação 

das obras por gênero literário, de acordo com a cor da capa. O livro de Graciliano, de capa 

laranja, está na categoria dos “Romances, novelas e contos psicológicos ou de costumes”. 

Como é a primeira que encabeça a lista da coleção, presume-se que seja reservada às obras 

estética e criticamente mais importantes da época, já que existe também uma categoria 

para os clássicos, de capa cinza. Assim, com Histórias incompletas, diferentemente de 

Dois dedos, os textos do escritor voltam a ter ampla circulação entre o público geral, 

embora sua recepção crítica também fosse escassa. 

 O título reflete bem a natureza de um dos principais traços da literatura de 

Graciliano, em que personagens são eivados de frustrações pela projeção de desejos que 

nunca logram êxito. Estão fadados à incompletude de si mesmos, a fraturas dos gestos e do 

espírito, a tentativas sempre inúteis de conciliação ou, ao menos, de um consolo num 

mundo que os aplaca e os decepa de suas mais frágeis ilusões. É um mundo, parafraseando 

o filme dos irmãos Cohen sobre o romance de Comac McCarthy, onde os fracos não têm 

vez. 

 Histórias incompletas é, na verdade, a compilação de textos de três livros 

publicados antes, Vidas secas, Dois dedos e Infância, abrangendo aspectos congruentes que 

conferem à edição uma função introdutória ao universo literário do escritor. Na ordem de 

reunião, são eles: “Um ladrão”, “Luciana”, “Minsk”, “Cadeia”, “Festa”, “Baleia”, “Um 

incêndio”, “Chico Brabo”, “Um intervalo” e “Venta-Romba”. Destes, apenas um aparece 

inédito: “Luciana”, que depois seria publicado em Insônia, que é o seu livro de contos 

definitivo. O escritor poderia ter optado por qualquer outro dos dez contos de Dois dedos, 

mas decidiu por uma história inédita, incompleta, mas que dialogava, de certa maneira, 

com o conto “Minsk”. Por que teve essa preferência? Ela é simplesmente aleatória?  

 Bem, se fosse, Graciliano teria escolhido a alternativa mencionada anteriormente, 

além de não ser consoante ao seu processo criativo. É verdade que ele precisava de 

dinheiro e publicar para sustentar a família, como fazia frequentemente em jornais e 

revistas, mas o rigor com sua produção é algo que se reflete em seu estilo e do qual nunca 

abriu mão. Livros planejados para serem entregues em meses levaram anos, outros 

tornaram-se, inclusive, publicações póstumas, como Memórias do cárcere e Viagens. Sua 

“demorada construção” de histórias e as “longas horas na redação de um período” são bem 

conhecidas de seus leitores, pois são frequentemente citadas em seus textos e entrevistas.  
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 Portanto, a inclusão do conto inédito, sem dúvida, exerce uma função que vai além 

da mera antologização, embora, diga-se de passagem, o livro não fuja do caráter 

introdutório já referido. Na edição número 2 do periódico comunista Literatura, de outubro 

de 1946, Raymundo de Araújo elabora uma análise perspicaz em sua resenha sobre o livro, 

destacando um aspecto basilar da obra de Graciliano Ramos, principalmente a partir de 

Angústia, em que há a dissolução de personagens, ambiente e intriga em uma atmosfera 

nebulosa, turva, quase homogênea. Para o crítico, a coletânea então publicada demonstra 

essa constatação:  

 

Formam o volume contos esparsos, excertos de Vidas secas e Infância, mas é 
impossível tachá-lo de heterogêneo. Da primeira à última página, o mesmo 
clima, denso e trágico, nos absorve. A cadeia sertaneja, a residência burguesa, a 
cabana incendiada, Venta-Romba, Fabiano, o ladrão, fundem-se frente ao 
sentimento geral de angústia e revolta. Ao terminarmos o livro, não nos resta 
somente piedade por algumas vidas desajustadas, mas também piedade por nós 
mesmos, pela vida desajustada. (1946, p. 60). 

 

 A tentação analítica inicial, de fato, é atribuir uma heterogeneidade ao livro pelo 

simples fato de reunir textos de fontes distintas. No entanto, como bem salienta Araújo em 

sua resenha, não há como classificá-lo de heterogêneo, visto que o escritor empreende uma 

eficiente dissolução dos componentes narratológicos para alcançar a estrutura desejada no 

projeto do livro. É um livro inferior? É. Obviamente, assumo aqui um juízo estético dentro 

da produção literária do escritor alagoano. Mas não é esta a questão que busco discutir. 

Embora Histórias incompletas não possa ser alçada, nem de longe, como exemplo de 

inovação estética no horizonte das grandes obras do século XX, sem dúvida alguma, ela 

reforça o conhecido domínio de Graciliano sobre as técnicas de construção narrativa. Isto, 

sim, fundamental para penetrarmos com mais acuidade no interior de sua obra. 

 Se tomadas novamente as histórias recolhidas para o livro, não será difícil perceber 

o encadeamento entre elas. Como a edição não informa em nenhum momento que os textos 

são de obras publicadas do escritor, apenas o seu leitor habitual poderia identificá-las. 

Graciliano Ramos subverte, assim, as regras de composição de antologias, que exigem a 

inclusão de dados informativos sobre a origem dos textos compilados, seja citando 

fidedignamente sua fonte bibliográfica, seja apresentando uma breve nota informativa. 

Com isso, o espaço literário em que eles se inscrevem amplia-se expressivamente, 

ressignificando o lugar que cada um ocupa nos vetores de leituras estabelecidos pelo 



 60 

conjunto. Mesmo que o leitor identifique a origem de cada uma das histórias, a experiência 

de travessia entre uma e outra dentro da lógica estabelecida para essa edição o levará a 

perceber o exímio organizador que Graciliano Ramos também é, ao demonstrar que a 

compilação não é a concatenação arbitrária de textos, mas, principalmente, a disposição de 

cada um no percurso em que o escritor pretende nos levar. Por meio desse caminho, nos 

encontraremos em suas histórias ou, nelas, nos perderemos.   

 Pela primeira vez, Graciliano é apresentado num livro como “romancista e contista 

brasileiro”, na pequena nota biográfica no verso da folha de rosto, em letras bem pequenas. 

E não há na edição nenhuma informação que determine o gênero ali praticado, exceto a 

capa laranja, código da coleção do qual faz parte, e o título, que também sugere, 

inicialmente, a ideia de reunião de narrativas curtas. Não há dificuldade em supor que as 

poucas notícias sobre o seu lançamento dirimiam esse “impasse”. Na seção “Vida 

literária”, do Correio da Manhã, em 31 de março de 1946, Otto Lara Resende, por 

exemplo, é um dos que trazem a novidade para seus leitores: “Graciliano Ramos, o estilista 

de Vidas secas, vai se editar num livro de contos: Histórias incompletas”. Natural que a 

crítica, especialmente a de caráter mais informativo, não tivesse muitas exigências 

taxonômicas, ainda mais na década de 1940, quando o gênero ainda não tinha se 

estabelecido plenamente na literatura moderna do Brasil13. O destaque dado ao empenho 

do escritor com as palavras também serve para aguçar ainda mais o interesse de seus 

leitores, que não terão apenas um narrador descritivo de paisagens e costumes 

regionalistas, mas um artista comprometido com sua técnica tanto quanto com seu tema. 

 Por fim, também é interessante destacar o modo como se relacionam os extremos 

do livro, os dois polos em que se articulam as demais histórias. Aliás, em quase todas as 

obras de Graciliano Ramos, podemos notar uma rede de tensões e relações no confronto 

com os capítulos inicial e final, principalmente em sua literatura pós-prisional, que se 

caracteriza pela expressão potencializada do desajuste do indivíduo com o mundo, para 

tomar de empréstimo o termo bem escolhido por Raymundo de Araújo. Em Vidas secas, os 

capítulos “Fuga” e “Mudança”, além de levarem no título termos pertencentes ao mesmo 

campo semântico, sintetizam a condição da família de retirantes retratada nos quadros que 

compõem o romance. No eixo entre esses dois extremos, converge a seca implacável, não a 

natural, qual desígnio divino para purificação dos pecados ou apenas má sorte, mas a seca 

                                                
13  Lê-se: Após o movimento modernista e as condições de transição que o antecederam no início do século 
XX. 
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instituída por um sistema que segrega, oprime e subtrai as condições mais básicas para o 

fim do ciclo entre os dois extremos. 

 No caso de Histórias incompletas, Graciliano insere “Um ladrão” e “Venta-Romba” 

como os textos de abertura e fechamento, respectivamente. Ao contrário de Vidas secas, 

que, por ser um romance, apresenta um ponto de convergência mais bem definido, a 

coletânea aponta para pontos um pouco mais difusos, contribuindo para o desenvolvimento 

da atmosfera narrativa, comentada por Araújo em sua resenha. As duas histórias tratam de 

personagens que acabam presos, cada um por motivos distintos, mas que, postos em 

análise, revelam certa identificação do escritor com os protagonistas, já que sua prisão 

também se deve a um delírio (a criação artística/beijo do ladrão na moça) e à arbitrariedade 

do regime vigente (sem processo legal/voz de prisão de Sebastião Ramos ao pedinte Venta-

Romba).  

 Um outro ponto difuso distribuído nas histórias nos traz a forma como o homem 

lida com a aniquilação do Outro, que o faz, de certa maneira, lidar também com o seu 

próprio fim. Em “Minsk”, de Dois dedos, e “Um incêndio”, de Infância, o escritor nos 

coloca em face da morte de forma tão brutal que se torna “horrível semelhante enormidade 

arrumar-se no coração da gente.” (INS, p. 44). No entremeio, Graciliano inclui “Baleia”, 

de Vidas secas, o conto-origem do romance, que também lança o homem diante do 

irrefreável destino, empunhando a responsabilidade pela devastação que atinge o Outro. 

Entretanto, ao contrário das outras duas histórias, e apesar da aniquilação, o personagem-

título parece ter encontrado sua remissão num mundo em que tudo é muito mais do que o 

mínimo inexistente no Outro, de onde ele não tem tempo de se despedir. Como Graciliano 

revela em carta a Heloísa, de 7 de maio de 1937, “somos a minha cachorra Baleia e 

esperamos preás” (CAR, p. 196). A narrativa áspera e perversa do Velho Graça se esforça 

para encontrar equilíbrio em instantes de suspensão lírica como esta, pois a realidade, se 

representada, esbarra sempre incompleta nos vãos da desgraça. 

 

 

2.5 NARRAR-SE OS OUTROS: O LEITOR E O ORGANIZADOR DE CONTOS  

  

 

  Ao ser convidado para ser responsável pela edição de uma antologia de contos, 

Graciliano Ramos tinha em mãos mais uma obra a ser construída, pois organizar um livro 
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está além de reunir em uma ordem mais ou menos estabelecida uma série determinada de 

textos; organizar é, de certo modo, também construir uma narrativa, contar uma história. 

Ao contrário de Histórias incompletas, em sua nova empreitada o escritor alagoano deveria 

enfeixar uma série de histórias curtas escritas por outros. Além do fator estético envolvido 

nessa organização, há ainda o fator ético, pois os critérios envolvendo a inclusão de um 

autor e não de outro podem gerar impasses críticos. Não por acaso, Graciliano aceitou a 

“incumbência com embrulho no estômago”. Sabia dos riscos de obra sua com material 

alheio, o que redobrava sua responsabilidade no processo. Estabelecer a função de cada 

órgão não pertencente a um mesmo organismo em um corpo diferente é o principal risco 

do organizador de antologias, um nome problemático, aliás. 

 Etimologicamente, antologia significa coleção ou reunião de flores, e sempre foi 

um termo muito mais utilizado para se referir à reunião de poemas, pois, na cultura grega, 

a flor representa o sentimento mais puro que só a poesia é capaz de expressar. Além disso, 

a flor é a parte da planta que mais chama a atenção quando brota e é responsável pela 

reprodução, ou seja, pela continuidade do ser que lhe deu origem. A antologia deveria, 

então, em princípio, apresentar os obras mais belas e com maior potencial de duração 

através do tempo. Entretanto, com o rompimento dos preceitos clássicos pela modernidade, 

a antologia perdeu sua aura dada pelos gregos e foi ressignificada pelos pós-vanguardistas, 

que, esgotados pelas implosões estéticas promovidas na arte e no pensamento modernos, 

retomam as bases dessa tradição para recuperar o que restou nos escombros. Assim, 

embora as antologias tenham ampliado o seu alcance, reunindo também gêneros surgidos e 

consolidados pela modernidade, como contos, crônicas e trechos de narrativas mais longas, 

elas ainda carregavam (e carregam até hoje) preceitos da tradição clássica. Era o que 

confortava Graciliano, inicialmente: 

 

Na obrigação de publicar um livro, antes expor coisa lida, mais ou menos 
julgada, que exibir composição nova. A dificuldade não seria grande: resignar-
me-ia a colecionar, dócil, o que outros colecionaram - e numa quinzena a tarefa 
estaria concluída. Fiar-me-ia em juízos presumivelmente seguros; isto me 
livraria de esforços e complicações. Os contistas verdadeiros estão classificados, 
e temos na ponta da língua o que melhor nos deram. (1957, p. 13) 

 

 Mas não era essa proposta da editora. Contratado pela Casa do Estudante do Brasil, 

Graciliano Ramos tinha a liberdade necessária para fazer suas escolhas, com a única 

condição de não ser uma antologia stricto sensu. As pesquisas foram iniciadas em 1944 e 
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não chegaram a ser concluídas. Somente em 1957, os três volumes de Contos e novelas 

foram publicados, com o prefácio deixado por Graciliano e uma nota explicativa de 

Aurélio Buarque de Holanda, responsável pela concretização póstuma do projeto. A 

empresa exigia realmente esforço hercúleo, ainda mais no período de atuação do escritor-

organizador, sem muita afinidade com a pesquisa abnegada e sistemática de um Mário de 

Andrade, apesar de superar a muitos em termos de rigor construtivo. Afinal, ir em busca de 

“contistas ignorados” não era tarefa simples. 

 

Resolvi ler o que, em ficção miúda, apareceu no Brasil no fim do século passado 
e neste meio século. Que se tem feito em cidades e aldeias, em lojas, atrás dos 
balcões, nos ócios das prefeituras, em casas-grandes, farmácias, cartórios, de 
cima a baixo, à direita, à esquerda? Não me preocupavam as combinações de 
regra - verbo assim, pronome assado, flexões perfeitas, regência fradesca. Isso 
não me impressionava em demasia, embora me hajam obrigado a atentar nisso, 
pelo desagradável hábito de pensar. Que se tem feito em nossa terra? (RAMOS, 
1957, p. 14). 

 

 Que se tem feito em nossa terra? Abdico das aspas para, talvez, pensar alto no 

questionamento posto pelo escritor. Que se tem feito em nossa terra, afinal? A indagação 

moveu Graciliano pelos lugares possíveis em que poderia encontrar algo de valor. 

Evidentemente, seu esforço inicial em trazer a alma de “gente pequenina, rebotalho 

social”, como “os prisioneiros e os trabalhadores da borracha”, vista de dentro para fora, 

não teve sucesso, pois, “infelizmente [...] não escrevem”. Em suas várias buscas pelas 

regiões do Brasil, quase nada de novo havia descoberto. Em alguns estados, inclusive, não 

chegou a encontrar absolutamente nada, como no Amazonas e em Mato Grosso. Sem 

dúvida, isto se deve muito mais à precariedade dos instrumentos de pesquisa disponíveis 

na época do que à ausência de material a ser coletado, o que hoje em dia pode ser 

comprovado em diversas pesquisas de revisão historiográfica de nossa literatura, que vêm 

resgatando nomes e lugares confinados à obscuridade em seus respectivos tempos.  

 Diante dessa dificuldade, não restava a Graciliano muitas opções. Entrou em 

contato com escritores e críticos de várias regiões para ajudá-lo na reunião de histórias que 

seriam, pelo menos, representativas “de um lugar, de uma época, de uma escola”, embora o 

escritor problematizasse essa categoria. Em carta ao crítico de literatura, Wilson Martins, 

de 18 de dezembro de 1944, o escritor tenta esclarecer o objetivo de sua coletânea, 

colocando também em xeque a consistência conceitual e crítica do “representativo” em 

literatura, que pode ser lido, por extensão, em arte:  
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O que desejo publicar é uma espécie de balanço da nossa produção literária no 
século passado e neste, um resumo de coisas representativas. Esta palavra, como 
V. vê, é vaga e pérfida. Representativa de quê? [...] 
Não devemos omitir, suponho, esses medalhões a que V. se refere. São figuras 
representativas. Volta o adjetivo pérfido. Pelo menos representam o lugar-
comum, que teve largo consumo e em vão nos esforçamos por eliminar de 
chofre. Se quiséssemos exibir a literatura nacional sem ele, ficaríamos em grande 
aperto.14  

 

 Embora tencionasse apresentar aspectos ignorados de nossa literatura e valorizar as 

vozes desprestigiadas socialmente do cânone, Graciliano se viu em um imbróglio difícil. 

Não havia como exibir um quadro do que tinha sido feito em nossa terra em literatura sem 

considerar aqueles que efetivamente contribuíram para o seu desenvolvimento, mais ainda 

aqueles que a elevaram ao mais alto patamar, como Machado de Assis, de quem Graciliano 

guardava, aliás, algumas reservas, mas de quem não podia negar “o engenho e a técnica”. 

Seria, no mínimo, imprudente a decisão de compôr uma coleção de narrativas curtas ditas 

“representativas” da literatura brasileira sem citar pelo menos um conto do Bruxo do 

Cosme Velho. Ricardo Ramos, em Graciliano Ramos: retrato fragmentado, relembra um 

dos episódios em que o pai, provocado, apoucava o contista Machado de Assis em 

detrimento de Marques Rebelo, que tinha no gênero um de seus pontos fortes. Sem se 

conter, o filho prontamente desafiava, citando grandes contos do mestre, até arrematar com 

“A causa secreta”, seu tiro de misericórdia. Aquela menção era golpe baixo, tanto que foi 

este o conto escolhido para a seleção organizada por Graciliano, que “em tempo de paz o 

considerava uma obra-prima”. (2011, p. 100). 

 Ainda nesse período relatado por Ricardo Ramos, o interesse de seu pai pelo 

gênero de narrativa curta não era de muito entusiasmo, embora fosse assíduo leitor e 

admirador de grandes contistas, como os citados há pouco. Dentre os autores estrangeiros, 

preferia os russos aos franceses, elegendo Tolstói como o maior de todos, e não apenas na 

arte de narrar brevemente. Mesmo sendo um profundo conhecedor de contos e contistas, o 

romance foi o gênero em que Graciliano Ramos efetivamente realizou grandes coisas, 

defende seu filho. Segundo ele, o pai tinha o romance como “uma forma superior de vida”, 

                                                
14  Transcrição gentilmente cedida por Ieda Lebensztayn, a partir do original datiloscrito mantido pelo 
Arquivo-Museu de Literatura Brasileira, da Fundação Casa de Rui Barbosa (AMLB-FCRB). O texto faz 
parte do projeto “O estilo de Graça nas cartas: organização e estudo da Série Correspondência Graciliano 
Ramos no Instituto de Estudos Brasileiros-USP”, que resultará brevemente em edição com a 
epistolografia ainda não publicada do escritor alagoano.  
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acrescentando a impressão de quem conviveu afetiva e intelectualmente com o escritor: “E 

transmitia a certeza de que a contribuição trazida por ele a esse gênero, ou o que pudera 

aportar ao nosso memorialismo, não se comparava àquilo que fizera em conto.” (2011, p. 

140).    

 É praticamente unanimidade entre a crítica consagrada da obra do escritor alagoano 

a posição prestigiada dos seus romances na galeria das grandes obras da literatura 

brasileira, com exceção, em sua maioria, do livro de estreia. Ricardo Ramos, em seu 

depoimento, toma a posição consensual da crítica, lançando mão do discurso de autoridade 

do convívio parental como argumento suficiente para emitir qualquer juízo sobre a 

produção do pai, quase como se fosse o próprio, justificando até sua “irritação” quando lia 

ou ouvia “um elogio desproporcionado ao conto de Graciliano”. (2011, p. 139). Não há 

dúvida de que a consanguinidade e, mais do que isto, a relação doméstica com o pai 

confira legitimidade a suas considerações acerca da obra de Graciliano Ramos. Ele foi um 

interlocutor privilegiado, ora essa. Não foi o único, é preciso sublinhar, mas tem o 

testemunho visual e auricular que poucos possuem sobre o escritor. Contudo, é preciso 

desmistificar sempre as análises supostamente definitivas, especialmente quando pautadas 

na problemática condição de interseção biográfica.  

 Certamente, Graciliano, mesmo tendo abandonado o romance depois de Vidas 

secas, nutria certo apreço estético e intelectual pelo gênero. Mas não seria rigorosa em 

demasia a avaliação de tudo o que foi feito depois disso, ou seja, 15 anos de produção 

literária? Não me refiro a Infância e Memórias do cárcere, que também são postas nos 

cumes das grandes obras, principalmente a primeira, mas ao gênero que deu origem a essas 

produções, ao empenho insistente no aprimoramento de técnicas próprias desse tipo de 

construção narrativa. Graciliano também não seria o primeiro escritor, muito menos o 

último, a ter apenas alcançado grande nível em determinada fase, condenado, então, depois 

a se frustrar em composições medíocres, avaliação que ele já fazia, a propósito, de toda a 

sua obra. Seria, então, esta a explicação para o abandono do gênero? Ao contrário da 

produção no decênio de 30, não havia mais um projeto estético-crítico sendo esboçado? 

Não tenho a resposta ainda a essas questões, nem a intenção de desbancar os romances de 

Graciliano da justa posição ocupada, mas busco aqui evitar as análises com resultados pré-

anexados, sem desvios e prospecção crítica. 

 Não se trata, reitero, de inverter a ordem das coisas e fazer dos contos a grande 

realização do escritor, mas de tentar compreender o lugar ocupado por essa modalidade 
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narrativa em sua trajetória literária pós-prisional. Podemos enumerar motivações de ordem 

prática, como a necessidade de sobreviver e de prover o sustento familiar na então capital 

federal, trazidos pelas arbitrariedades de sua prisão. O fator financeiro, embora pareça 

desimportante, está indissociado de seu drama ético15 e de seu processo criativo. Nas cartas 

à esposa Heloísa logo após a saída da cadeia, o tema das finanças é recorrente, 

especialmente como motivação para produzir “artigos”, designação utilizada para se referir 

aos textos curtos encomendados para periódicos diversos, apesar de Graciliano falar de 

“contos” em algumas ocasiões. Em outras, a taxonomia pouco importa, pode ser, inclusive, 

“qualquer coisa”, desde que paguem algo minimamente satisfatório: “Creio que vou 

escrever qualquer coisa para os rapazes que nos têm obsequiado mas eles só dão cinquenta 

mil-réis por artigo.” (CAR, p. 176). O tempo urge, as exigências cotidianas mais ainda, e 

não há espaço para escrever algo “melhor”. 

 O interesse do argentino Benjamín de Garay em traduzir a obra de Graciliano 

Ramos, já desde 1935, ressurge em boa hora. No mesmo período em que as preocupações 

financeiras impregnam as cartas para a esposa, Graciliano procura Garay, retornando as 

tentativas de contato feitas quando o escritor estava preso: “Posso mandar-lhe uns troços 

para revistas daí, os contos a que você se referiu em uma das suas cartas e que até agora 

não fabriquei. Você não conseguiria mais de vinte e cinco pesos por conto, Garay?” (apud 

MAIA, 2008, p. 43). O escritor parece não estar tão preocupado assim com o valor estético 

dos “troços”, mas quanto estes podem render. O mesmo não se aplica a outro projeto, o de 

pôr no papel “uns tipos curiosos, umas figuras admiráveis para romance”:  

 
Não me dedicarei exclusivamente a eles [os contos], porque preciso tratar do 
romance a que me referi - trabalho para uns dois anos, se não estou enganado. 
Por enquanto necessito escrever para jornais. E a colaboração que você me pediu 
e que iniciei ser-me-á útil. (apud MAIA, 2008, p. 43).  

 

 Em outras cartas do escritor, tanto ao argentino quanto à esposa, a ideia de falar 

sobre os dias de encarceramento sob a perspectiva dos viventes que lá conhecera ainda o 

persegue, mas insiste em fazer da experiência um romance. O tratamento depreciativo das 

narrativas curtas não é nenhuma novidade, até seus romances sofreram a apreciação ácida 

                                                
15  Sobre as tensões entre os fatores ético e estético, desenvolvo algumas reflexões no capítulo 2 da 

dissertação Riachos a gemer no escuro: experiência e narração em Memórias do cárcere, defendida em 
2011 no então Programa de Pós-Graduação em Letras, da UFF. No entanto, certamente a melhor 
referência sobre o tema é a tese O drama ético na obra de Graciliano Ramos, de Gustavo Silveira 
Ribeiro, defendida em 2012 no Programa de Pós-Graduação em Letras, da UFMG. 
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e implacável, mas naquele momento o missivista deixa evidente para seus destinatários os 

lugares de cada um dos gêneros no seu projeto literário. Ao longo desse período, inclusive, 

Graciliano publica alguns artigos em revistas e jornais sobre o romance na literatura 

brasileira, sempre discutindo os rumos que o gênero estava tomando e os problemas 

enfrentados pelas condições instauradas no país. 

 Quase dez anos depois, no mesmo ano da escrita iniciada de Memórias do cárcere, 

Graciliano publicou o artigo “Decadência do romance brasileiro”, no periódico Literatura, 

do Rio de Janeiro, em setembro de 1946. Na verdade, não era inédito. Escrito em 10 de 

outubro de 1941, conforme manuscrito autógrafo no acervo do escritor, o artigo saiu 

naquele mesmo ano na Nueva Gazeta, do Uruguai (Decadencia de la novela brasileña), e, 

em 1943, no Smith College Monthly, dos Estados Unidos (The Decline of the Brazilian 

Novel). Após a publicação desse artigo no Brasil, não apenas o escritor já tem abandonado 

seu projeto inicial de narrar sua experiência na cadeia por meio do romance como também 

não escreve mais nada sobre o gênero na imprensa. Além disso, a narrativa curta e sua 

estrutura já se instalaram definitivamente no projeto literário de Graciliano, não eram mais 

“troços” nem “qualquer coisa”. No artigo em questão, o escritor alagoano faz uma breve 

análise dos principais romancistas da Geração de 1930, lamentando que tenham 

desaparecido “os mocambos, os sobradões onde se alojavam trabalhadores e vagabundos, 

as cadeiras sujas, as bagaceiras e os canaviais, as fábricas, os saveiros, a escola da vila” 

(2012, p. 266), e encerra com um diagnóstico descontente e amargo do novo quadro:  

 

Os nossos melhores romancistas viviam na província, miúdos e isentos de 
ambição. Contaram o que viram, o que ouviram, sem imaginar êxitos excessivos. 
Subiram muito — e devem sentir-se vexados por terem sido tão sinceros. Não 
voltarão a tratar daquelas coisas simples. Não poderiam recordá-las. Estão longe 
delas, constrangidos, limitados por numerosas conveniências. Para bem dizer, 
estão amarrados. Certamente ninguém lhes vai mandar que escrevam de uma 
forma ou de outra. Ou que não escrevam. Não senhor. Podem manifestar-se. Mas 
não se manifestam. Não conseguem recobrar a pureza e a coragem primitivas. 
Transformaram-se. Foram transformados. Sabem que a linguagem que adotavam 
não convém. Calam-se. Não tinham nenhuma disciplina, nem na gramática nem 
na política. Diziam às vezes coisas absurdas — e excelentes. Já não fazem isso. 
Pensam no que é necessário dizer. No que é vantajoso dizer. No que é possível 
dizer. (2012, p. 266; grifo meu) 

 

 Nas passagens grifadas, gostaria de chamar a atenção para três posturas que, sem 

prejuízo do ceticismo da análise citada e de se estar na terceira pessoa do singular, 

caracterizam a guinada de Graciliano na adoção da narrativa curta como elemento de 
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reconfiguração estética: conveniência, necessidade e possibilidade. No primeiro caso, a 

conveniência se dá pela (re)integração oportuna da arte, neste caso a literatura, às 

transformações do tempo, o que Mário de Andrade chama de “renovação da sacra fúria”, 

qualidade fundamental ao artista; a necessidade é a premência dessa (re)integração, pois a 

literatura, para Graciliano, não era apenas expressão humana, mas sua condição, portanto 

necessária; e a possibilidade é a circunscrição estética, o campo e os instrumentos que se 

têm para trabalhar, “nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei”. Ao 

elaborar uma análise crítica da situação do gênero romanesco a partir de seus pares, 

Graciliano também empreende um autoexame, repensando sua própria trajetória e as 

transformações de seu projeto literário. A decadência do romance era, de certo modo, uma 

tragédia tardiamente anunciada, pelo menos nos termos programáticos do decênio de 1930.  

 Ainda nesse período, Graciliano participa de algumas bancas de concursos 

literários, mas vale a pena destacar um em especial, tanto pelo acontecimento em si quanto 

pela sua carga simbólica. Em 1938, a Livraria José Olympio promoveu o Concurso de 

Contos Humberto de Campos, tendo como membros da banca julgadora os escritores 

Prudente de Moraes, neto, Marques Rebelo, Peregrino Júnior, Dias da Costa e Graciliano 

Ramos. Dos 63 candidatos inscritos, dois chegaram na última sessão de votações e 

colocaram a banca num dilema aparentemente insolúvel. Graciliano Ramos e Dias da 

Costa votaram em Maria perigosa, de Luís Jardim, escritor já conhecido e premiado da 

época, enquanto Prudente de Moraes, neto, e Marques Rebelo não hesitaram em apostar 

num volume intitulado Contos, de um desconhecido Viator. Coube a Peregrino Júnior o 

voto de minerva, que favoreceu o livro de Luís Jardim. Os ânimos se exaltaram com o 

resultado, levando Marques Rebelo a creditar a Graciliano a derrota do outro livro, tanto 

que é a história comumente divulgada até hoje entre os afeitos aos rasos boatos dos 

bastidores da vida cultural mas pouco preocupados com a pesquisa e o estudo eficientes 

dos fatos. Sem dúvida, a polêmica ganhou acentuada notoriedade pelo simples fato de 

Viator ser, nada mais, nada menos, que o escritor mineiro João Guimarães Rosa.  

 A dificuldade em localizar o verdadeiro autor de Contos se devia ao fato de este ter 

informado apenas o pseudônimo, diferente dos demais inscritos. Realmente, não foi 

Graciliano Ramos o responsável pela derrota do volume de 500 páginas, depois publicado 

com o título de Sagarana, em 1946. No entanto, o escritor alagoano, talvez com remorso 

pelo resultado ter desfavorecido um livro inovador e com evidentes qualidades, exortou o 

editor José Olympio que editasse as duas obras, mas o que só foi possível alguns anos 
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depois com a localização do verdadeiro autor. Em crônica de 20 de agosto de 1939, 

intitulada “Um livro inédito”16, Graciliano justifica o seu voto: “Votei porque dois dos seus 

contos me pareceram bastante ordinários” (LTO, p. 215). E enumera as histórias que o 

desagradaram. Ainda assim, não era justo que o volume não fosse publicado, consideradas 

as ressalvas feitas pelo cronista, pois “apesar dos contos ruins e de várias passagens de 

mau gosto, esse desconhecido é alguém de muita força e não tem o direito de esconder-se” 

(2005, p. 216). Outro mérito de Viator, este ainda mais importante dentro do então quadro 

de debate e reconfiguração estética da identidade nacional, é por suplantar os 

regionalismos estéreis, “num jogo de empurra cheio de picuinhas tolas” (LTO, p. 217). Não 

são sobre o nordeste, o sul, Minas ou qualquer outro lugar específico, mas as histórias “são 

do Brasil inteiro: por isso não podemos saber onde vive o autor, um sujeito que sabe o que 

diz e observou tudo muito direito”. (LTO, p. 217). 

 Anos depois, Graciliano relata um encontro que teve com Guimarães Rosa, então 

secretário de embaixada, ocorrido em 1944. O mistério, enfim, se desfizera. A conversa 

entre os dois se deu sem nenhum tipo de constrangimento. Então, Graciliano aproveitou o 

ensejo para reforçar os defeitos já apontados no artigo, que, sem dúvida, Rosa deve ter 

lido. O mineiro concordou com as falhas, informando que suprimiu as histórias mais fracas 

e fez outras correções. O calhamaço de 500 páginas se reduziu às 300 e poucas de 

Sagarana, publicado pela Editora Universal. Pelas alterações feitas, Rosa parece ter levado 

em consideração as sugestões de Graciliano, que atuou, involuntariamente, como editor.  A 

atenção do escritor alagoano às produções alheias, em especial, das pequenas narrativas 

surgidas, contribuem para a gradativa maturação do seu programa estético. A reflexão 

sobre a figura do organizador pode ser também feita para o editor, considerando que a 

edição e a organização, dentro do âmbito profissional, podem ser atividades quase 

indiscerníveis.  

 Como organizador e editor de contos, Graciliano Ramos não estava apenas em 

busca de histórias bem escritas ou consoantes aos seus procedimentos como escritor. De 

certa maneira, há confluência entre as três atividades, pois deve ser levado em conta que se 

trata de um escritor atuando como editor e organizador. No entanto, a atuação nestes dois 

                                                
16  Há uma outra versão do artigo, de 5 de janeiro de 1941, encomendada por Gilberto Freire para a revista 
Província, mas não chegou a ser nela publicada. Saiu pela primeira vez na edição n° 2 da revista Teresa, 
em 2001, e depois reunida em Garranchos, em 2013, coletânea de inéditos do escritor organizada por 
Thiago Mio Salla. Neste texto, intitulada por Salla como “Um livro inédito II”, o escritor retoma 
praticamente a mesma discussão do primeiro, apenas aprofundando um pouco mais as histórias que o 
desagradaram.  
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casos permitiu ao escritor um maior distanciamento crítico para pensar na forma curta de 

contar histórias. Graciliano Ramos pode não ter sido, para alguns, um exímio contista. 

Quem sabe ainda estaria, como era de seu feitio, desconfiado e emburrado com o gênero, 

considerando que o romance, até o fim de sua vida, ainda era a sua melhor forma de 

expressão? Mais do que um escritor/organizador/editor de contos, Graciliano foi também 

um pensador da narrativa curta, não de modo sistemático e consistente como um Poe ou 

um Cortázar, mas se empenhou em pensar e construir um meio de expressão que pudesse 

dar conta da experiência estilhaçada nas memórias individual e coletiva. Não apenas o 

intelectual, mas um Brasil parecia também ter vindo dos porões de navios e das celas 

abarrotadas dos quartéis e colônias em uma ilha distante qualquer. O conto, então, surgia 

como seu meio de expressão mais razoável, assim como as urupemas para seu avô paterno. 

 Mais um interessante registro do pensamento de Graciliano Ramos sobre o conto é 

a entrevista concedida a Otto Maria Carpeaux, no suplemento “Letras e Artes”, de A 

Manhã, de 10 de abril de 1949, depois reeditada na Folha da Manhã, de 15 de maio do 

mesmo ano. Com o título de “Obras-primas desconhecidas do conto brasileiro”, o inquérito 

foi motivado pela antologia que Graciliano estava organizando, mas acaba se tornando em 

uma conversa reveladora sobre as suas preferências, bem como reforça a fama de crítico 

implacável que sempre teve: “Não quero fazer o crítico literário. Mas é verdade que nunca 

houve, com exceção de Machado, grandes contistas no Brasil. Apenas houve indivíduos 

que escreveram, acidentalmente, um ou outro conto bom.” (apud LEBENSZTAYN; 

SALLA, 2014a, p. 209). E relaciona, em seguida, as boas e desagradáveis surpresas, sem 

deixar de destacar quem ele considerava um dos maiores no gênero, Marques Rebelo. No 

entanto, volta a atacar os praticantes do gênero no Brasil quando é provocado por 

Carpeaux, que menciona apreço por Lima Barreto e acusa o entrevistado de não querer 

admitir o mesmo, “por amor ao paradoxo”, mas o escritor não se contém: “Acham 

paradoxo quando digo a verdade.” (apud LEBENSZTAYN; SALLA, 2014a, p. 209). Em 

seguida, como uma metralhadora giratória, Graciliano dispara impiedosamente: 

 

Digo a você que Lima Barreto, que foi muito mais sincero do que Machado, não 
presta. Digo mais: que todos os outros contistas brasileiros não prestam. Alcides 
Maya é fraco. Coelho Neto é uma droga. De Alcântara Machado perdoam-se 
algumas páginas, talvez “Carmela”, mas o resto não vale nada. Os contos de 
Mário de Andrade são ruins como todos os diabos. (apud LEBENSZTAYN; 
SALLA, 2014a, p. 209). 
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 Embora suas considerações não sejam nada otimistas, o escritor chega a elencar 

alguns contos que foi descobrindo em sua pesquisa para a coletânea, não escondendo sua 

decepção com o que ia encontrando: “Quanta coisa obsoleta, quanta besteira!”. Ainda 

assim, autores severamente criticados, como Lima Barreto, por exemplo, tiveram seus 

contos selecionados para o livro. Acerca deste fato, podemos depreender que a postura 

crítica de Graciliano Ramos era algo performática, mas as escolhas posteriores também 

podem apontar para a honestidade intelectual do escritor na revisão de seus 

posicionamentos críticos, o que não anula a primeira opção em certa medida. Ele deixa 

bem claro na entrevista que o Brasil não tinha, com exceção de Marques Rebelo e 

Machado de Assis, grandes contistas. Por isso, a maioria dos escritores relacionados na 

conversa com Carpeaux e também presentes na coletânea não se destacou como praticantes 

sofisticados desse gênero. Pelo menos, não na visão do organizador. Entretanto, a análise 

de Graciliano, para além da mera rabugice, aponta para a situação da narrativa curta na 

tradição da literatura brasileira. Havia elogiosos esforços e algumas grandes realizações 

pontuais, mas será apenas na segunda metade do século XX, especialmente a partir dos 

anos 50, que o conto irá surgir com torrencial fecundidade e o termo “contista” deixará de 

ser mera predicação para adquirir a autonomia consistente dos substantivos. 

  

 

2.6 INSÔNIA OU TURVAÇÃO DO REAL 

 

  

 Sob o signo da turvação do real, Graciliano Ramos constrói um de seus livros mais 

subestimados pela crítica: Insônia. Publicado em 1947 pela Livraria José Olympio, o livro 

de contos definitivo do escritor alagoano saiu pela primeira vez como o volume 5 da 

coleção “Obras de Graciliano Ramos”. Já pela programação editorial, percebe-se o 

deslocamento do livro na bibliografia do escritor, seu lugar quase periférico, como se fosse 

uma edição extra de avulsos reunidos apenas para a curiosidade do leitor. Até aquele ano, 

todas as outras principais obras tiveram suas edições autônomas antes de compor a 

coleção, menos Insônia, que depois teve uma segunda edição, em 1952, corrigida pelo 

autor. A capa segue o padrão das demais, com ilustração de Santa Rosa. Na verdade, trata-

se de uma contracapa sobre uma capa dura, com o título em vermelho sobre o subtítulo 

“contos”, em tamanho menor. Os outros volumes da coleção seguem o mesmo projeto 



 72 

gráfico. 

 Os 13 contos que compõem o livro, na ordem apresentada, são: “Insônia”, “Um 

ladrão”, “O relógio do hospital”, “Paulo”, “Luciana”, “Minsk”, “A prisão de J. Carmo 

Gomes”, “Dois dedos”, “A testemunha”, “Ciúmes”, “Um pobre-diabo”, “Uma visita” e 

“Silveira Pereira”. Destes, apenas “Luciana”, “A testemunha” e “Uma visita” não foram 

publicados em sua estreia no gênero, Dois dedos. Na seleção das Histórias incompletas, 

“Luciana” aparece pela primeira vez, restando aos dois últimos o ineditismo até então. 

Importante destacar a reordenação das histórias em relação ao primeiro livro de contos. O 

escritor poderia, arbitrariamente, ter apenas acrescentado as três restantes e mantido a 

sequência anterior, quem sabe até conservando o outro título. Mas, assim como os demais 

livros, Graciliano também buscou construir uma estrutura que conferisse a atmosfera e o 

movimento necessários na condução narrativa dos contos em sequência. A distribuição 

deles para o exercício de suas respectivas funções no organismo textual é o trabalho do 

escritor-organizador que, como visto anteriormente, busca encontrar os lugares de cada 

texto no amplo espaço narrativo do livro como um todo, feito uma macronarrativa. 

 Esse procedimento poderia ser denominado de “paratextual”, conceito criado pelo 

crítico Gérard Genette, que se constitui “pela relação, geralmente menos explícita e mais 

distante, que, no conjunto formado por uma obra literária”, é mantida com “o texto 

propriamente dito” (2006, p. 9). Em Seuils17, Gennette desenvolve ainda mais o conceito e 

o define ainda como  

 

o esforço e o acompanhamento de certo número de produções, verbais ou não 
[...], mas que o prolongam [o texto], exatamente para apresentá-lo, no sentido 
habitual do verbo, mas também em seu sentido mais forte: para torná-lo 
presente, sob a forma, pelo menos hoje, de um livro. (2009, p. 9; grifo do autor). 

 

 A paratextualidade, uma das modalidades de transtextualidade de Gennette, 

reconfigura os componentes textuais de Insônia em instâncias sígnicas que se articulam na 

reordenação promovida pelo escritor. Por isso, reitero, há um processo consciente de 

construção narrativa também na macroestrutura do livro, a fim de alcançar um resultado 

além da mera formatação editorial. Se comparadas as ordens dos contos no primeiro livro e 

no último, nota-se mais claramente esse trabalho de organização feita por Graciliano, como 

                                                
17  Traduzido lamentavelmente no Brasil como Paratextos editoriais, o que esfacela o campo de 

significações que “Limiares”, o termo correspondente em português, teria.  
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ilustrado a seguir (Figura 1): 

 

 

Dois dedos (1945)  Insônia (1947) 

Dois dedos  Insônia 

O relógio do hospital  Um ladrão 

Paulo  O relógio do hospital 

A prisão de J. Carmo Gomes  Paulo 

Silveira Pereira  Luciana 

Um pobre-diabo  Minsk 

Ciúmes  A prisão de J. Carmo Gomes 

Minsk  Dois dedos 

Insônia  A testemunha 

Um ladrão  Ciúmes 

  Um pobre-diabo 

  Uma visita 

  Silveira Pereira 
 

Figura 1 - Correspondência entre a ordem dos contos de Dois dedos e Insônia. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

  Fica evidente na ilustração, no entrecruzamento dos vetores, a transposição 

expressiva dos contos, especialmente aqueles localizados mais próximos dos extremos de 

cada coluna. Os contos homônimos dos livros encabeçam, nos dois casos, a sequência, 

buscando conferir à estrutura a atmosfera predominante nas histórias. Na coluna da 

esquerda, estão destacados os textos publicados apenas no segundo livro, como já visto 

anteriormente. A fim de ilustrar ainda mais a análise do processo de criação de Insônia, o 

quadro a seguir (Quadro 1) também oferece interessante perspectiva do funcionamento das 

articulações feitas pelo escritor neste livro: 
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Quadro 1 - Ordens de concepção, publicação na imprensa e apresentação no livro dos contos de Insônia 
 

   Ordem numérica 
     

Contos Livro Concepção Imprensa 

    

Insônia 1 9 9 

Um ladrão 2 8 8 

O relógio do hospital 3 3 3 

Paulo 4 2 1 

Luciana 5 10 11 

Minsk 6 11 12 

A prisão de J. Carmo Gomes 7 12 10 

Dois dedos 8 1 13 

A testemunha 9 4 4 

Ciúmes 10 6 6 

Um pobre-diabo 11 5 2 

Uma visita 12 13 7 

Silveira Pereira 13 7 5 

Fonte: Elaboração própria 
 

 A intenção não é, obviamente, fazer uma espécie de “aritmização” da análise do 

texto literário, mas destacar e acompanhar visualmente o processo de organização e edição 

do contista na elaboração do livro. Como já mencionado, a reordenação dos contos para a 

concepção do livro é evidente. De acordo com o apresentado no quadro, com exceção de 

“Dois dedos”, todos os demais contos têm as mesmas, ou quase as mesmas, ordens de 

concepção e de publicação na imprensa periódica. Tomada essa perspectiva, depreende-se, 

inicialmente, que Graciliano escreveu a maioria dos contos com o intuito de obter algum 

retorno financeiro, conforme também já mancionado nas cartas a sua esposa e ao tradutor 

argentino, e visto que, à medida que eram produzidos, foram logo publicados em jornais e 

revistas do Brasil e do exterior.  

 Uma rápida comparação desses números com a ilustração anterior comprova ainda 

que a contiguidade entre as ordens de escrita e publicação são também quase confluentes 

com a sequência adotada em Dois dedos, mas com algumas sensíveis alterações. Assim, 

embora também ocorra um empenho estético na composição deste livro, e considerando 

ainda que foi uma edição especial reservada para poucos leitores, Graciliano não havia 

ainda se entregado completamente ao exercício pleno da narrativa curta como seu meio 
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razoável de expressão literária. Talvez esperança na redenção do romance, talvez 

desconfiança com a efetividade da autonomia estética das histórias curtas. Talvez nem um, 

nem outro. 

 O linguista russo Iuri Lotman (1978), em um de seus mais importantes estudos 

sobre o texto artístico, ao analisar os sistemas de comunicação quanto à conservação ou 

não de uma informatividade, observa que isto depende de uma “gramática” fornecida 

antecipadamente e que, por sua vez, pode se tornar “um poderoso meio modelizante de 

tipo usual que forma a consciência colectiva de todo um grupo social” (p. 136). Entretanto, 

segundo o “Princípio de comutação estrutural” de Lotman, há um aparente paradoxo na 

estrutura geral do texto na tentativa de manter essa informatividade, algo próprio do texto 

artístico, pois prescinde de mecanismos inerentes ao texto não artístico, ou seja, enquanto 

este tem a comunicação desempenhada pela sua predicabilidade e sem os meios estruturais, 

o texto artístico faz uso desses meios na sucessão de seus elementos.  

 

Assim, na estrutura do texto artístico trabalham simultaneamente dois 
mecanismos opostos: um tende a submeter todos os elementos do texto ao 
sistema, a transformá-los numa gramática automatizada, sem a qual o acto de 
comunicação é impossível, e o outro tende a destruir essa automatização e a 
fazer da própria estrutura o portador da informação. (1978, p. 137) 

 

 Portanto, a distribuição de contos, poemas ou outros textos curtos, no caso das 

obras literárias, exerce também uma função no desempenho dos seus respectivos livros. No 

início deste capítulo, foi citada a entrevista de Graciliano Ramos ao jornalista Armando 

Pacheco em que é explicado o processo de criação de Infância. A descrição do escritor 

alagoano revela não apenas o modo como este livro foi trabalhado, mas também aspectos 

gerais de seu processo criativo. Assim como o livro de contos, Infância possui diferentes 

sequências de criação e de inclusão dos textos na obra. Neste livro, o escritor busca tão 

somente encadear os capítulos-contos em ordem cronológica, a fim de que o leitor possa 

acompanhar a maturação artístico-afetiva dos dois narradores imbricados na trama 

discursiva do texto: o intelectual e o menino.  

 Os contos de Insônia, no entanto, à maneira das Histórias incompletas, estruturam-

se em eixos estéticos dissolventes de qualquer tendência à decantação temática, ou seja, 

apesar de ser possível extrair os principais temas desenvolvidos no livro, as histórias são 

enfeixadas de modo a diluir as situações em uma névoa onde os elementos são quase 

indiscerníveis.  
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 O conto homônimo de Insônia, o primeiro do livro, segue uma tendência de quase 

toda a obra de Graciliano pós-prisão: o prefácio ou determinante estético. Diferentemente 

dos primeiros capítulos de Infância e Memórias do cárcere, o conto “Insônia” não prefacia 

situações que são desenvolvidas ao longo do livro, motivos depois explorados no 

encadeamento das unidades de ação. Além disto, no livro de contos não há a continuidade 

de situações como nas memórias, que buscam reconstituir uma determinada trajetória da 

experiência vivida. No lugar de situações, ele instaura condições que, nos demais contos, 

se desdobram e ressoam na atmosfera turva e opressora onde os personagens são 

prisioneiros, e não há qualquer chance de libertação. 

 

Sim ou não? Esta pergunta surgiu-me de chofre o sono profundo e acordou-me. 
A inércia findou num instante, o corpo morto levantou-se rápido, como se fosse 
impelido por um maquinismo.  
Sim ou não? Para bem dizer não era pergunta, voz interior ou fantasmagoria de 
sonho: era uma espécie de mão poderosa que me agarrava os cabelos e me 
levantava do colchão, brutalmente, me sentava na cama, arrepiado e aturdido. 
Nunca ninguém despertou de semelhante maneira. Uma garra segurando-me os 
cabelos, puxando-me para cima, forçando-me a erguer o espinhaço, e a voz 
soprava aos meus ouvidos, gritada aos meus ouvidos: - “Sim ou não?” (INS, p. 
7)  

   

 A cisão operada pelos dois advérbios opostos, e reforçada pela interrogação que 

suspende e indetermina uma escolha, promove a dilaceração de qualquer esboço de 

esperança ou certeza de conciliação do homem com a realidade social do qual faz parte. O 

insone está no limbo, na zona errante entre a consciência e a inconsciência. Ele não pode 

abrir nem fechar inteiramente os olhos, não há como descansar, muito menos como seguir 

suas tarefas cotidianas normalmente. Assim também os personagens dos outros contos se 

encontram, impelidos por um maquinismo, agarrados nos cabelos não por uma mão, mas 

uma “espécie de mão poderosa”, como se tudo fosse dominado pelos próprios estilhaços da 

realidade pulverizada.  

 Para Carlos da Silva, nesse conto, Graciliano exibe “a inquietação permanente do 

ser no mundo”, mas que, mesmo assim, mantém sua “busca da compreensão do ser do 

homem e do seu papel na existência.” (1992, p. 58-59). Ainda segundo Silva, a impotência 

do homem no confronto com o mundo objetivo surge dessa inquietação constante a que ele 

“é obrigado a suportar no contato com a vida” (1992, p. 59). A “inferioridade” e o 

“fracasso”, sentimentos consequentes dessa devastação, constituem não apenas a matéria 

de “Insônia”, na análise de Silva, mas de quase todas as histórias do livro (1992, p. 52). Na 
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verdade, constituem a matéria de quase toda a obra do escritor alagoano, não apenas desse 

livro. Apesar disso, os demais aspectos apontados por Silva são fundamentais para a 

ressonância produzida pelo primeiro conto nas demais histórias de Insônia. 

 Sem prejuízo dessas considerações, vale também trazer o curto mas excelente 

ensaio de Adonias Filho, “Volta a Graciliano Ramos”, inserido como posfácio de algumas 

edições do livro, especialmente da década de 1970. Embora seja uma análise da obra de 

Graciliano de uma forma mais geral, privilegiando os romances, o crítico salienta alguns 

aspectos da literatura do escritor alagoano que estão, na verdade, mais presentes na 

produção pós-prisional, e que foram mais decisivamente amadurecidos com o exercício da 

narrativa curta: 

 

A flagrante exterioridade, muitas vezes, atingindo o paisagístico, perde o 
domínio que exercia. Restringe-se o elemento descritivo. A narração, que era 
meramente episódica, transforma-se, condensando, e adquire mais forte 
capacidade de representação. A imediata decorrência será um novo conteúdo, 
nele o problema humano preenchendo o maior espaço. Mas, o que me parece 
importante é o romancista dele aproveitar-se para, sem eliminá-lo, fundamentar o 
realismo social. A primeira conclusão a aparecer, pois, é a de que a representação 
social resulta do núcleo humano, as personagens em parte relacionadas com a 
condição humana e só posteriormente na dependência das fronteiras regionais. 
(1977, p. 173)  

 

 Essa mudança na estética de Graciliano observada por Adonias Filho começa a se 

esboçar em Angústia, mas se aprofunda em Vidas secas e atinge seu ápice em Memórias do 

cárcere, no qual o drama da condição humana avulta como a matéria fundamental para a 

penetração crítica dos dramas sociais, afastando qualquer perspectiva maniqueísta ou 

puramente descritiva dos eventos. Não por acaso, durante a década de 1940, 

principalmente após a filiação ao PCB, Graciliano tem oposições incisivas com intelectuais 

e membros do partido que esperavam uma adequação estético-ideológica de suas 

produções, especialmente por causa de sua abnegação e fidelidade ao partido. Ocorre que, 

em Insônia, o escritor consegue ampliar as possibilidades de explorar a intercessão do 

esfacelamento dos dramas sociais e humanos, e isto por duas razões fundamentais: o 

adensamento da tensão dramática ensejado pelos componentes estruturais da narrativa 

curta e as instâncias discursivas variadas, ou seja, os diversos narradores adotados nas 

histórias. 

 Essa multiplicidade de vozes reflete o sujeito em crise estilhaçado pela realidade 

opressora, a maca do hospital, a rotina burocrática, o processo criativo ou simplesmente a 
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angústia da dúvida, o mergulho implacável no poço sem fundo e sem soluções. Como 

desdobramento da turvação ante os olhos do insone, esse sujeito fragmentado surge como 

uma das condições recorrentes nos contos do livro, seja pelo topos moderno do duplo, pela 

indiscernibilidade do Eu espelhado ou pelas torções e distorções de realidades que não 

conseguem se conciliar. Segundo Carlos da Silva (1992), as narrativas de Insônia revelam 

que essa fragmentação do sujeito se dá pelo acentuado desajuste por ele sofrido e de onde 

não consegue mais se libertar. Entretanto, no encontro, ou melhor, no confronto com o 

Outro e com o mundo, reveladores da sua amputação existencial e social, esse sujeito, ao 

menos, “projeta” sua imagem na ausência de seu lugar no mundo: 

 

Os contos que formam o volume Insônia são movidos por uma visão de mundo 
que resvala de um para outro, como reflexos de um sentido repetido, sempre 
tomando a condição do homem como ponto de partida: o abandono e a 
inquietação fazem dessas narrativas uma constante indagação sobre a relação 
entre o homem e a sua realidade. O homem posicionado diante do mundo, diante 
do outro e de si mesmo, resvala, finalmente, para a construção de uma imagem, a 
partir da qual ele é capaz de projetar na existência o sentido de sua presença no 
mundo. (SILVA, 1992, p. 54).  

 

 Os contos “O relógio do hospital” e “Paulo” são construídos a partir dessa 

fragmentação do sujeito em crise. Além de ambos apresentarem o mesmo protagonista, o 

personagem-título da segunda história, as duas narrativas expõem as diversas tensões 

sofridas pelo indivíduo, como entre o corpo e suas partes constitutivas, entre a consciência 

e a inconsciência e entre a passagem das horas e a marcação repetitiva do relógio, um dos 

incontáveis recursos do ser humano em sua busca sempiterna pelo domínio do tempo. Os 

atritos provocados pelo deslize das camadas do passado e do presente também percorrem 

as permutáveis e instáveis oposições de Paulo e de diversos outros personagens do livro de 

contos. Embora outros temas e procedimentos narrativos estejam presentes nas condições 

instauradas nos contos de Insônia, a névoa e o corte em fragmentos estruturam as 

principais camadas narrativas que engendram a atmosfera onde somos lançados em sua 

leitura. 
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2.7 QUASE ALGUMA CRÍTICA 

 

 

 Assim como os outros dois livros de contos, a recepção de Insônia entre público e 

crítica não foi tão entusiasmada quanto a de seus romances e livros de memórias. Ainda 

hoje, diante de vastíssima fortuna crítica e incontáveis estudos acadêmicos sobre a obra de 

Graciliano Ramos, a referência às narrativas curtas é escassa, e mesmo nesse terreno ermo 

e ressequido, são ainda mais raras as leituras consistentes e aprofundadas. Há uma 

tendência lamentável em nossa crítica, especialmente a acadêmica, em privilegiar as obras 

de grande valor estético em detrimento das menos inventivas, em que pese as 

relativizações de juízo presentes nessas classificações. Quase nada é dito acerca das obras 

que, se não alcançaram esse lugar obscuro e esotérico chamado “cânone”, foram 

fundamentais (no sentido dado pela raiz etimológica desta palavra) para que as grandes 

realizações pudessem ser erigidas. 

 Por ocasião do lançamento de suas obras completas, quando saiu pela primeira vez 

o seu volume de contos, Graciliano faz uma dedicatória no exemplar do crítico de literatura 

Álvaro Lins, e bem ao seu estilo: “Álvaro: Os contos são quase todos péssimos. Isto é uma 

tapeação para embromar o público e o José Olympio. Abraços do Graciliano. Rio, 1947”. 

O uso do recurso retórico da inania verba não é só frequente, como é marca do escritor 

alagoano no julgamento de sua produção literária. Contudo, há na ironia e no tom jocoso 

de sua dedicatória ao crítico pernambucano alguma provocação que serviu de combustível 

para o implacável Álvaro Lins em seu artigo sobre a publicação recém-lançada. O advérbio 

“quase” alterando o pronome anteposto à qualificação, além de revelar a predileção para 

uma e outra história do livro, é também uma sutil tentativa de despertar em Lins o interesse 

em avaliar com mais atenção aquela despretensiosa coletânea. 

  O artigo de Álvaro Lins foi, então, publicado em duas partes na sua coluna “Jornal 

de Crítica”, no Correio da Manhã, de 27 de junho e 4 de julho de 1947, e no Diário de São 

Paulo, de 6 e 13 de julho do mesmo ano, depois reunido no livro Os mortos de 

sobrecasaca: ensaios e estudos (1963). Com o título “Visão geral de um ficcionista”, Lins 

se propõe a analisar apenas as obras ditas ficcionais, como os romances e os contos, que 

ele reclassifica como romances (Caetés e Angústia), novelas (São Bernardo e Vidas secas) 

e contos (Insônia). A perspectiva crítico-analítica é a da “evolução literária” do escritor, 

buscando destrinchar e avaliar os recursos técnicos empregados e a eficiência em seu 
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manuseio na construção das obras destacadas. A concepção de Lins sobre a literatura de 

Graciliano Ramos, ou melhor, sobre o que considera sua “ficção”, determina as principais 

linhas dessa perspectiva e, naturalmente, explica o posicionamento adotado na apreciação 

dos contos. 

 

Pois a verdade é que este ficcionista, limitado, a certo respeito, na suas visões, 
jogando com um ambiente social reduzido e não muito vastos recursos de 
revelação psicológica, conseguiu, no entanto, fazer de cada um dos seus livros 
uma obra independente, sempre com elementos particulares e características 
próprias, sem se repetir, sem transmitir nunca a sensação de que um deles está 
prolongando o outro através de aspectos semelhantes. Isso é um resultado da sua 
arte literária, da sua capacidade de utilizar, com o máximo proveito, todos os 
elementos de observação, inspiração, imaginação e cultura de que dispõe 
conscientemente. (1963, p. 159)  

 

 De fato, as obras de Graciliano Ramos possuem uma variedade de tratamento de 

temas e de procedimentos narrativos, embora haja a ocorrência de questões trabalhadas 

quase à exaustão quando vislumbrado o conjunto. Lins também acerta ao se referir aos 

poucos “recursos de revelação psicológica”, mas percebe que esses recursos são 

aprimorados laboriosamente ao longo de sua produção literária. As obsessões de Luís da 

Silva em Angústia alcançam, em termos de procedimento narrativo, o paroxismo 

justamente na parte da obra mais renegada do escritor alagoano, a tal ponto que os 

personagens chegam a se partir, a romper com categorias de espaço, matéria e tempo.  

 Como era de se esperar, a avaliação de Lins sobre os contos não foi nada elogiosa. 

Praticamente todos os contos são açoitados pelo crítico, chegando ao ponto de declarar que 

alguns nunca deveriam ter “sido escritos”, pois “são literariamente indignos de qualquer 

escritor”. Para Lins, “quase todos estes contos são páginas de circunstância, escritas para 

jornais e revistas sem grandes cuidados. Rigorosamente, nenhum deles é um conto”. Como 

o crítico pernambucano, a maioria dos demais leitores enxergaram nos contos de Insônia 

fragmentos de livros inacabados, talvez ainda sob o efeito do impacto causado por Vidas 

secas, que todos sabiam ter partido de uma narrativa curta, e Infância, outro livro com 

fronteiras diluídas desse gênero. 

 Em seu clássico e primoroso estudo da obra completa de Graciliano Ramos, 

Antonio Candido (2006) também foi implacável com os contos: “medíocres”. É muito 

possível, aliás, que o próprio escritor compartilhasse da opinião do crítico caso fosse 

interpelado a respeito dela. Intitulado “Ficção e confissão”, o ensaio de Candido busca 
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comprovar a tese da tendência confessional na literatura de Graciliano após Angústia, seu 

“ponto extremo da ficção”. Para o crítico, antes que essa tendência se configurasse, o 

escritor chega a produzir “alguns contos e Vidas secas”, mencionando apenas em uma nota 

de rodapé o nome do livro que reúne as narrativas curtas: 

 

Publicados em jornais, aqui e na Argentina, os contos foram reunidos em 
volume, que se chamou primeiro (numa designação não sei até que ponto 
intencional, mas que descreve bem a sua verdadeira natureza) Histórias 
incompletas (Livraria do Globo, 1946). Mais tarde, reorganizados, com 
supressões dos fragmentos de livro e acréscimos, constituíram o volume Insônia 
(José Olympio, 1947). (CANDIDO, 2006, p. 62) 

 

       Além de quase expungir intencionalmente o lugar do livro de contos na 

bibliografia do escritor alagoano pela subcitação de seu título, o crítico comete alguns 

equívocos problemáticos, especialmente por estarem inseridos em um recurso textual de 

caráter predominantemente informativo e, por isso mesmo, também eventual. Como já 

destacado neste capítulo, o primeiro livro de contos de Graciliano foi Dois dedos, em 1945, 

publicação com baixa tiragem por ser uma edição especial. Muito por isso, talvez, Candido 

desconhecesse a existência do livro na época em que escreveu o ensaio, mas poderia ter 

mencionado em sua reedição, já que foi “revista pelo autor”. Para quem considera 

medíocre a produção do gênero praticada por Graciliano e apenas no final de uma nota de 

rodapé faz referência ao título, isto seria improvável de acontecer. Quase por pouco o livro 

nem chegaria a ser citado. Ainda na nota, desfeito o engano, outro se interpõe. O volume 

Histórias incompletas parecerá, ao leitor desavisado, uma outra versão de Insônia, mas do 

qual retém apenas três histórias, sendo completado, como também aqui já visto, por textos 

de mais outros dois livros de Graciliano Ramos, Vidas secas e Infância, compondo, assim, 

uma interessante e muito bem estruturada coletânea de histórias do escritor e organizada 

por ele mesmo. 

 A avaliação de Candido é severa, literalmente curta e grossa, pois não leva mais do 

que um parágrafo para expô-la: “Constrangidos e dúbios, mais parecem fragmentos; falta-

lhes certa gratuidade artística e a capacidade de afundar-se sinceramente numa situação 

limitada, esquecendo possíveis desenvolvimentos, sem o que dificilmente se manipula um 

bom conto.” (2006, p. 62). Deve-se levar em conta, antes de mais nada, que se trata de 

estudo publicado na década de 50, mais especificamente em 1955, para compor a edição 

das obras completas do escritor alagoano, período, portanto, em que a produção de contos 
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no Brasil ainda não tinha uma tradição bem estabelecida. Sem dúvida alguma, o gênero já 

tinha seus praticantes de indiscutível valor e importância, como Machado de Assis, “o 

maior de todos” nas palavras de Candido, que deram grande contribuição na sua elevação 

como forma prestigiada em nossa literatura, mas não estava ainda aberto a possibilidades 

exigidas pelo seu tempo, preso a conceitos do final do século XIX. A dificuldade que 

Graciliano teve para organizar sua seleção de contos de autores nacionais, por exemplo, 

também é reveladora disso. 

 Candido enxerga, por essa razão, uma “afinidade maior entre o contista e o 

cronista”, pois, para ele, os dois buscam obter a ocultação de verdades “sob a futilidade da 

anedota, da ocorrência singular e do puro arabesco intelectual”, diferentemente do 

romance, que exige dimensão mais ampla e um número maior de camadas para essa 

ocultação e, nesse processo, atingir sua ambição em “refazer o ritmo da vida” (2006, p. 

62). Ricardo Piglia, em suas “Teses sobre o conto”, aponta esse paradoxo da narrativa 

curta, onde há sempre duas histórias sendo contadas: “O conto é construído para revelar 

artificialmente algo que está oculto. Reproduz a busca sempre renovada de uma 

experiência única que nos permite ver, sob a superfície opaca da vida, uma verdade 

secreta.” (2004, p. 94). A diferença para a crônica, em rasa definição, é que esta extrai 

diretamente da matéria bruta do cotidiano, sem o uso de artifícios próprios da ficção para a 

ocultação da verdade. Ao se dedicar ao conto, Graciliano consegue explorar e aprimorar as 

técnicas que, como ficcionista, domina, mesmo que o conjunto desses textos não seja 

realmente digno das maiores realizações do gênero. 

 Entretanto, Candido parece discordar da atuação de Graciliano como ficcionista 

quando se detém apenas no conto, que, para o crítico, “só visa a um momento significativo 

e literariamente depurado”, tarefa em que o escritor alagoano teve “pouco êxito”, pois, ao 

se aproximar das “técnicas do conto, Graciliano cria ‘histórias incompletas’, subordinadas 

a um pensamento unificador”. (2006, p. 63). De fato, suas narrativas curtas se mantêm 

circunscritas a um campo bem delimitado, embora diluídas nas condições instauradas de 

seus personagens, e também não apresentam a depuração estética exigida pelo crítico, mas 

isto não caracteriza necessariamente um defeito, muito menos as excluem do âmbito do 

gênero. O constrangimento, a dubiedade e o fragmentário no conto de Graciliano 

conferem, no plano da linguagem, as impurezas e fraturas da vida de seus personagens. 

 

O conto, entretanto, pela sua natureza e estrutura, esteve sempre ao nível do 
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indivíduo; pelo seu caráter sintético, de simples corte na realidade, nunca chegou 
a delinear uma imagem nítida e total da sociedade, embora a sua origem seja de 
natureza gregária, ligada ao clã e à família. Mas o seu objetivo nunca foi 
“retratar” a vida inteira da comunidade, e sim destacar dessa comunidade um 
acontecimento, uma personagem, um traço qualquer que podia, em pouco tempo 
e de forma absoluta, ser transmitido oralmente como exemplo ou por simples 
gratuidade linguística (TELLES, 1974, p. 7). 

 

 A definição de Gilberto Mendonça Telles, de certa forma, contribui para a 

compreensão do conto de Graciliano Ramos, de modo a inseri-lo como um dos grandes 

praticantes do gênero. As diferenças entre “retratar” e “destacar”, na verdade, se 

complementam mais do que se distanciam, pois o retrato, qual o instantâneo fotográfico, 

destaca a vida em fragmentos ou traços, que são, muitas vezes, enquadrados num esforço 

de completude ou mantidos em sua potencial indeterminação. O “nível do indivíduo” 

salientado por Telles justifica as supostas deficiências apontadas por Candido no conto de 

Graciliano Ramos, pois, ao se empenhar no desenvolvimento de sua ficção a partir das 

“lições” aprendidas com a prática da narrativa curta, o escritor pôde penetrar nas almas 

daqueles de quem tanto fez questão enquanto esteve preso. 

 Letícia Malard, em posfácio às recentes edições de Insônia, adota outra abordagem: 

“tentar compreender as narrativas que compõem o livro em sua modernidade cultural e 

política, articulada com as condições do Estado, à época de sua produção e primeira 

publicação.” (2003, p. 151). Entretanto, ela não exclui os destaques dados pela escassa 

fortuna crítica sobre a obra, como “seu profundo caráter psicológico e psicanalítico”, “a 

compulsiva introspecção dos narradores”, “a temática colada em fatos reais vividos pelo 

próprio Graciliano” e “a inferioridade estética” quando o escritor compara os contos com 

os romances. Segundo Malard, “a saga de Insônia vai trabalhar e metaforizar, em diversas 

perspectivas, algumas polarizações da modernidade em 30” (2003, p. 151), dentre elas, a 

cooptação do intelectual pelo Estado progressista e repressor; as contradições entre 

modernidade na arte e conservadorismo político; e os conflitos e angústias do Eu diante de 

um Outro desumanizado, espécie de duplo excretado pelo implacável aparelho estatal. 

Além de apropriadas, são bem perspicazes as considerações de Malard a respeito das 

relações entre literatura e história político-cultural, quanto mais no que tange à literatura do 

Velho Graça, pois seu empenho crítico emerge das tensões entre as instâncias discursivas 

constituintes da ficção e do documental que a serve. Graciliano faz uso do espaço literário 

para penetrar nas fendas do indivíduo e da sociedade, indevassáveis pelos meios da vida 

ordinária, e, assim, repensar seus lugares. Sua literatura não é sobre “acontecimentos”, mas 
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sobre “acontecidos”. 

 Apesar de estabelecer análises fundamentais sobre as histórias que compõem o 

livro, Letícia Malard não apresenta muito do que já foi dito sobre a literatura de Graciliano 

Ramos, nem aprofunda aspectos específicos do gênero posfaciado, tecendo relações que 

podem, de um modo geral, também ser estabelecidas entre outros livros do escritor. Com 

exceção dos dois primeiros romances, qualquer uma de suas obras pode ser analisada sob 

esse viés alegórico, e com praticamente as mesmas perspectivas elencadas. Isto de forma 

alguma desmerece o esforço crítico da ensaísta, que destaca importantes questões 

ensejadas pelos contos.  

 A interpretação crítica feita sobre o conto de abertura é uma delas, mas que, 

curiosamente, fecha o posfácio da autora. Ao contrário da crítica tradicional, que enxerga 

“Insônia” como o “limite do construtivismo psíquico”, Malard prefere “uma repolitização 

no modo de olhar essa narrativa”: 

 

Vejo-a como uma espécie de hipertexto dos contos do livro, arquivo somente 
leitura de corte-cópia dos textos que o compõem. A voz aterrorizadora 
bipolarizada “sim, não”, torturantemente repetida vinte e duas vezes no conto, 
em diapasão com o “um, dois, um dois” da marcha militar, é o tique-taque do 
relógio do hospital, a bipartição narrador/Paulo, a saída e o retorno do ladrão, os 
dois dedos unidos/desunidos do governador e o amigo de infância, Luciana e 
dona Henriqueta da Boa-Vista, a vida e a morte do periquito, o escritor 
decadente e o escritor novo, o pobre-diabo e o deputado, o marido e o Outro 
imaginário de Zulmira, o universitário e Silveira Pereira, a testemunha que nada 
testemunha, o integralismo e o comunismo na prisão de Gomes. (2003, p. 156) 

 

 Sem dúvida, ao empreender a reordenação dos contos do livro, Graciliano 

reconfigura as funções estéticas de cada um, e Malard acerta em um ponto fundamental 

nesse processo, que é o lugar do conto-título tanto em relação aos demais textos quanto nas 

questões caras ao escritor alagoano naquele período. A ideia de um “conto-arquivo” ou 

“conto-hipertexto”, em um primeiro momento, pode conferir um estatuto hierarquizante ao 

referido texto, contudo, a noção sugerida por Malard contribui para refletir sobre os lugares 

que cada um dos contos tem no livro, resultado do empenho estético e crítico do 

Graciliano-organizador em confluência com Graciliano-escritor.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PROBLEMAS E ESTRATÉGIAS ESTÉTICO-NARRATIVAS 

 

 
Desta sorte em breves tempos se acabavam naqueles estas obras, que nestes 
nossos necessitam de muitos séculos para se lhes pôr a ultima mão. 
Frei Henrique de Santo Antonio, Crônica dos eremitas da serra de Ossa (1752) 
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3.1 IMPASSES 

 

 

Luiz Ruffato, em artigo publicado na revista Verbo de Minas, explica o processo de criação 

de seu projeto Inferno provisório, cuja ambição seria abarcar as tensões da transição do 

Brasil agrário para o pós-industrial, tendo como foco narrativo o operário. O escritor 

mineiro faz uso de procedimentos intertextuais (“apropriações”) a partir dos seus livros 

anteriores, que foram “reescritos, reembaralhados, recontextualizados e acrescidos de 

outras histórias”, com o fim de obter o “entrecruzamento das experiências ‘de fora’ e ‘de 

dentro’ das personagens.” (2006, p. 160). Ruffato tinha consciência, entretanto, do risco de 

problematizar o conceito de romance com essa operação, pois é impossível (risco meu) 

contemplar a “vertigem transformadora” do período abarcado, com suas implicações 

sociais, econômicas e políticas, sem problematizar a estrutura narrativa, já que “a 

linguagem acompanha essa turbulência - não a composição, mas a decomposição.” (2006, 

p. 161). 

 A tessitura narrativa de Graciliano Ramos se constitui de procedimentos 

semelhantes aos encontrados por Ruffato para levar a cabo seu grande projeto. Embora, no 

caso de Graciliano, seja possível identificá-los ao longo de toda a sua obra, em Vidas secas 

já se nota um esboroamento crítico, que se aprofunda em suas duas obras ditas 

memorialistas, Infância e Memórias do cárcere, exigindo do escritor alagoano a 

reconfiguração das categorias de sustentação dos gêneros narrativos. Não basta a 

catalogação bibliográfica, nem a inscrição na capa e na folha de rosto feitas pelo editor. 

Pelo contrário, os componentes paratextuais apenas aprofundam ainda mais as tensões na 

economia dos signos ficcionais e empíricos no processo de reconstrução do passado.  

 Como visto no capítulo 3, Graciliano publica, em 1946, um artigo em que atesta o 

fim do romance como instrumento de prospecção das estruturas políticas e econômicas 

responsáveis pela manutenção do poder de poucos e marginalização de muitos, uma 

espécie de obituário da Geração do Romance de 1930. Da citação do artigo, foram 

identificadas três “posturas estéticas” de Graciliano que, no lugar de acentuar o tom 

pessimista de seu texto, na verdade, revelam vetores de uma guinada em seu fazer literário: 

conveniência, necessidade e possibilidade. É não apenas curioso, mas bastante sintomático, 

o fato de Graciliano colocar em questão aspectos geracionais da criação literária e, ao 

mesmo tempo, também estar envolvido em um dos projetos mais ambiciosos e dolorosos 
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de sua vida: a escrita de Memórias do cárcere. Mesmo com a publicação de Infância, 

recebido como se fosse o primeiro capítulo de um projeto único de memórias da vida do 

escritor, Graciliano estava diante de empreitada bem mais arriscada, como ele mesmo 

admite em carta ao filho Júnio, em 12 de outubro de 1945: “É difícil e arriscado: tenciono 

apresentar aquela gente em cuecas, sem muitos disfarces, com os nomes verdadeiros.” 

(CAR, p. 202).  

 Além da dimensão ética envolvida nessa formulação, a intencionalidade inerente 

aos mecanismos da ficção ainda marca o projeto de Graciliano de reconstituir os dias na 

prisão, apesar de ter abandonado a ideia de fazer um romance sobre esses eventos. Ele 

admite na carta ao filho que pretende fazer uso “parcimonioso” dos elementos ficcionais, 

ou seja, “sem muitos disfarces”, como se pudesse mensurá-los. Ora, mas afinal de contas, 

em literatura, o que significa “muito” e “pouco”? Como aferir um texto literário e seus 

componentes estéticos a partir de advérbios mais associados a grandezas matemáticas? É 

possível isto? Ou melhor, é útil ou faz sentido como metodologia?  

 Os impasses em que Graciliano se vê confrontado, ao contrário dos disfarces 

pretendidos em seus personagens, não são de pequena monta. Além das questões de ordem 

prática do cotidiano familiar, o escritor alagoano precisava encontrar os meios expressivos 

e os modos de seu funcionamento mais adequados ao processo de trabalho a que iria se 

dedicar. A literatura de Graciliano Ramos não é apenas de um realismo crítico, como bem 

definiu Alfredo Bosi18, mas também de uma disrupção estética, visto que as tensões 

engendradas na distância entre o Eu e o mundo também implodem as estruturas da 

narrativa por dentro, forçando o ficcionista a se reinventar, embora conservando o mesmo 

rigor compositivo e lançando mão de alguns recursos tradicionais. Evoco novamente a 

passagem das urupemas trabalhadas pelo seu avô, mas, desta vez, citando o trecho em que 

o escritor alagoano rememora a cena da infância trespassada pelo olhar do ficcionista: 

 

Meu avô nunca aprendera nenhum ofício. Conhecia, porém, diversos, e a 
carência de mestre não lhe trouxe desvantagem. Suou na composição das 
urupemas. Se resolvesse desmanchar uma, estudaria facilmente a fibra, o aro, o 
tecido. Julgava isto um plágio. Trabalhador caprichoso e honesto, procurou os 
seus caminhos e executou urupemas fortes, seguras. Provavelmente não 
gostavam delas: prefeririam vê-las tradicionais e corriqueiras, enfeitadas e 
frágeis. O autor, insensível à crítica, perseverou nas urupemas rijas e sóbrias, não 

                                                
18  “O realismo de Graciliano não é orgânico nem espontâneo. É crítico. O ‘herói’ é sempre um problema: 

não aceita o mundo, nem os outros, nem a si mesmo. Sofrendo pelas distâncias que o separam da placenta 
familiar ou grupal, introjeta o conflito numa conduta de extrema dureza que é a sua única máscara 
possível.” (BOSI, 2006, p. 402). 
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porque as estimasse, mas porque eram o meio de expressão que lhe parecia mais 
razoável. (INF, p. 24) 

   

 Ao lado da metáfora das lavadeiras de Alagoas19, as urupemas do avô são, 

certamente, a melhor definição do processo criativo de Graciliano Ramos. A descrição 

cuidadosa de cada etapa da artesania envolvida na construção de cada urupema também 

reflete, na acepção de um quase perfeito espelhamento, os caminhos percorridos pelo 

escritor na concepção de suas histórias, desde o vocábulo escolhido até a estruturação de 

todo arco narrativo. A urupema é, basicamente, uma peneira de palha, objeto que se presta 

à utilização doméstica. Para que ela possa ser, assim, concebida, há um processo 

fundamental atuando de dois modos distintos: o tempo e suas ações destrutiva e 

construtiva. A palha nada mais é do que a haste seca de uma folha, que demandou certo 

período para a sua completa desidratação. O artesão se vale também do tempo no paciente 

e demorado entrelaçamento das hastes secas, a fim de obter o produto de seu trabalho 

manual. A fabricação de urupemas nos coloca diante das tensões que envolvem o lugar do 

artesanato no universo da criação artística, mas elas também nos colocam frente a uma 

aparente contradição, pedra angular do edifício em ruínas chamado modernidade: a 

confluência entre tradição e transgressão.  

 Apesar de perpetuar uma prática transmitida por muitos e muitos anos, o avô de 

Graciliano Ramos não estava, como o neto mesmo disse, preocupado em agradar gostos 

mais conservadores. A continuidade do trabalho do artesão também se deve, em grande 

parte, não apenas pela manutenção de todas as etapas e procedimentos do processo de 

feitura do objeto artesanal. A inovação de métodos e materiais também contribui 

substancialmente para a sobrevivência tanto da prática quanto do ofício, o que pode 

parecer uma contradição, visto que a ação de inovar alguma coisa supostamente vai de 

encontro ao que se pretende tradicional. Entretanto, a expressão artística esgotada pelas 

condições de seu tempo, assim como a “semeadura” cantada por Gilberto Gil, também 

“tem que morrer pra germinar / Plantar nalgum lugar / Ressuscitar do chão”. 

                                                
19  “Deve-se escrever da mesma maneira com que as lavadeiras lá de Alagoas fazem em seu ofício. Elas 

começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, 
molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois 
enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra 
limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois 
de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para secar. Pois quem se 
mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a 
palavra foi feita para dizer.” 
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3.2 DIALÉTICA DA TRANSGRESSÃO 

 

 

 A voz inenfática e impessoal das hastes secas colhidas no sertão alagoano, tal como 

as pedras de João Cabral, cumpre uma função pedagógica na formação do avô de 

Graciliano Ramos, cuja “carência de mestre” não se convertera em algo negativo. A 

apologia da desespecialização nessa passagem de Infância é depois retomada no primeiro 

capítulo de Memórias do cárcere, tornando-se também, por consequência, um elogio da 

liberdade para a criação artística. Ao avaliar a legitimidade do seu relato, o escritor se vê 

em posição mais vantajosa que a de seus companheiros de cadeia, a maioria composta de 

“especialistas, eruditos, inteligências confinadas à escrupulosa análise do pormenor, olhos 

afeitos a investigações em profundidade”; ele, por ter “exercido vários ofícios”, esqueceu 

todos, o que lhe permitiu se mover “sem nenhum constrangimento” e o tornou refratário a 

“métodos” e “exames vagarosos” (MCA, p. 9). O escritor peruano Mario Vargas Llosa, na 

conferência “A civilização do espetáculo”, em 2013, defende algo semelhante, mas 

fazendo a oposição do especialista ao que chama de “homem culto”, alguém “que não se 

deixa confinar pela especialidade, a rompe e busca justamente a comunicação através das 

diferenças, as enormes diferenças que constituem a comunidade humana”20.  

 Em que pese a inadequação semântica do “homem culto” de Vargas Llosa para o 

postulado por Graciliano, os escritores se encontram em dois pontos confluentes e 

fundamentais: o rompimento da especialização e a atuação pela diferença. Ao recusar uma 

perspectiva única e privilegiada, Graciliano Ramos amplia as possibilidades de apreensão 

da complexa rede de relações entre os personagens na cadeia. Não seria pela consonância, 

mas pela dissonância das vozes, suas diferenças, que ele traçaria um quadro fidedigno às 

suas impressões: “Um sentido recusou a percepção de outro, substituiu-a. Onde estará o 

erro? Nesta reconstituição de fatos velhos, neste esmiuçamento, exponho o que notei, o 

que julgo ter notado.” (MCA, p. 11). 

 Mas esse elogio à liberdade parece, em certo sentido, contrariar alguns 
                                                
20  Conferência homônima ao livro então publicado pelo escritor e apresentada no seminário internacional 

“Fronteiras do Pensamento”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yWDgjPjp1S8>. 
Acesso em: 20 set 2015. No original: “El hombre culto es un hombre que no se deja confinar por la 
especialidad, la rompen y busca justamente la comunicación a través de las diferencias, las enormes 
diferencias que constituyen la comunidad humana”. Tradução de Marina Waquil. 
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posicionamentos estéticos e políticos do escritor. O seu rigor construtivo e a observância 

sistemática e quase obsessiva às regras gramaticais podem parecer índices de um 

comprometimento com ideais mais conservadores do que revolucionários, afinal, não é 

todo escritor que vinha com o aviso “Observar rigorosamente a ortografia” na capa do seu 

manuscrito, pronto para a impressão tipográfica, ou que era o único, segundo Rachel de 

Queiróz, poupado da revisão de Aurélio Buarque de Holanda, a ponto de a escritora 

desconfiar que Graciliano tivesse mais conhecimento da língua portuguesa que o erudito 

filólogo. Há um certo exagero que confere o caráter anedótico, mas todos sabiam do 

profundo conhecimento de Graciliano da norma padrão da língua, desde as regras mais 

pernósticas até as mais corriqueiras. Contudo, essa observância não significava pendor 

para arcaísmos e outras cornucópias do vernáculo. A escrita de Graciliano Ramos era seca, 

enxuta, mas não era bruta, pelo contrário, era bem lapidada, trabalhada, esmerilada, sem 

excessos ou incorreções formais. 

 Politicamente, Graciliano sempre foi um escritor de ideais comunistas, embora sua 

vinculação a uma legenda partidária com esse pendor, o Partido Comunista Brasileiro, só 

se tornasse oficial em 1945. Seu primeiro contato com O capital, de Karl Marx, se deu 

ainda na juventude, através de uma edição francesa, e procurava sempre estar informado 

sobre os desdobramentos da Revolução Russa por meio da assinatura de periódicos 

estrangeiros. Como comunista de carteirinha, o Velho Graça foi também seguidor 

fidedigno, mas não dogmático. Cumpriu e defendeu com lisura e abnegação as diretrizes 

preconizadas pelas convenções do Partido, era um grande entusiasta dos rumos do sistema 

em Moscou e um admirador irrepreensível de Stálin, chegando a se emocionar no dia em 

que o estadista russo morreu, poucos dias antes da sua própria partida21.  

 Contudo, não era um sectário, longe disso. Mesmo sendo obediente às ordens 

expressas do Partido, não abria mão da liberdade criadora, chegando a se manifestar várias 

vezes sobre o tema em artigos e discursos na célula partidária Theodore Dreiser, do qual 

era membro-fundador. Uma curiosa situação que expressa bem a inadequação de 

Graciliano a limites estéticos impostos ocorreu quando aguardava, junto a outros 

companheiros, a presença do secretário do PCB, Diógenes Arruda, que se encarregaria de 

apresentar os pressupostos do realismo socialista, ou Zdanovismo, como ficou conhecida a 
                                                
21  As tensões envolvidas entre o posicionamento ideológico e a atuação política de Graciliano Ramos como 

intelectual e sua cooptação pelo Estado são discutidas com grande rigor crítico-analítico por Adriana 
Coelho Florent em Graciliano Ramos em seu tempo: o meio literário na era Vargas (2011). Além de 
Florent, não há como não citar uma das grandes autoridades nessa discussão, que é o sociólogo Sérgio 
Miceli e seu fundamental Intelectuais à brasileira (2001). 
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estética criada por Andrei Zdanov e imposta pelo Partido Central aos membros atuantes 

nas artes e ciências. Impaciente com a demora de Arruda e aborrecido com as discussões 

entre os colegas sobre a estética, Graciliano dispara: “Esse Zdanov é um cavalo!” 

(MORAES, 2012, p. 213)22. Outros animais entravam na lista de impropérios do Velho 

sempre que alguém vinha com alguma ideia parecida com a do prestigiado membro do PC 

ou que se atrevesse a defendê-la.  

 Em Graciliano, havia, por um lado, um senso de organização, quase um anseio pela 

ordem; por outro, havia um impulso de destruição e eliminação de outra, aquela em que se 

erigem historicamente as disparidades sociais e econômicas, estruturas inamovíveis e 

arraigadas na constituição da sociedade. Otto Maria Carpeaux faz uma análise muito 

pertinente sobre essa disposição estética de Graciliano diante do mundo: “É muito 

meticuloso. Quer eliminar tudo o que não é essencial: as descrições pitorescas, o lugar-

comum das frases feitas, a eloquência tendenciosa. Seria capaz de eliminar ainda páginas 

inteiras, eliminar os seus romances inteiros, eliminar o próprio mundo.” (1978, p. 78). 

Basta uma rápida olhada em qualquer página de manuscrito de Graciliano Ramos (Fig.1) 

para perceber que, visualmente, as observações do crítico austríaco apontam para 

procedimentos construtivos determinantes no processo criativo do escritor. Lourival 

Holanda, em vídeo produzido para a exposição “Conversas de Graciliano Ramos”, parte 

justamente dos originais do escritor para destacar essa tendência como marca definidora de 

sua literatura: “Nos manuscritos, a gente percebe um escritor que se afirma por negação. 

Na depuração verbal, há uma ética da linguagem. A mão graciliana não rasura, elimina. O 

instrumento não é o bico de pena, é o cigarro molhado no tinteiro”23.   

 

                                                
22  Além da biografia de Graciliano Ramos, Dênis de Moraes publicou, em 1994, um livro sobre a recepção 

da ideologia estética do comunismo no Brasil, O imaginário vigiado: a imprensa comunista e o realismo 
socialista no Brasil - 1947-1953. 

23  O evento citado foi realizado, entre 16 de setembro e 9 de novembro de 2014, no Museu da Imagem e do 
Som, em São Paulo. O vídeo com a apresentação do professor e crítico literário Lourival Holanda 
intitula-se “Manuscritos: lugar de peleja pela expressão objetiva”. Disponível em: 
<https://vimeo.com/106175631>. Acesso em: 10 nov 2015. 
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Figura 2 - Manuscrito de Vidas secas 

Fonte: Vídeo Manuscritos (Disponível em: <https://vimeo.com/106175631>) 
 

 Como qualquer artista, Graciliano tinha seus hábitos nos instantes de criação, 

hábitos que, na verdade, se constituem de métodos de trabalho. Mesmo a ausência de um 

ritual ou de uma rotina regular não implica em ausência de método, ao contrário, pode ser 

também parte do processo de trabalho do artista. Há ainda aqueles, como Graciliano, que 

tiveram que adaptar, ao longo da vida, as etapas do processo criativo, visto que estavam 

sujeitos aos inevitáveis percalços que o cotidiano impõe. É o caso, por exemplo, de 

Angústia, que foi concebido em um período extremamente turbulento na vida do escritor, 

entre 1935 e o início de 1936, quando foi preso. Em vários depoimentos e entrevistas, 

Graciliano comenta que esse foi o seu livro mais “sofrido”, em termos de condições de 

realização. O último capítulo, ele lembra, foi extraído a duras penas e várias doses de 

cachaça. Tais condições influenciam na construção da estrutura narrativa, não apenas nos 

eventuais defeitos apresentados, mas, principalmente, na maneira como as questões que 

inquietam e estimulam o escritor a falar sobre o tema a ser desenvolvido acabam 

incorporando organicamente essas condições, pois, é importante não esquecer, a obra de 

arte nada mais é do que a intercessão das experiências estética e vivida por meio da 

execução de um trabalho ou série de ações com esse fim. Não há como separar vida e arte 

no processo criativo de Graciliano Ramos, pois são condições inextricáveis. 

 Já o processo de Memórias do cárcere, apesar de demorado, não foi tão conturbado. 
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Ao contrário, Graciliano teve o tempo e o espaço necessários para escrever o livro. 

Começava às 7 da manhã, sentado à mesa com uma pilha de folhas de papel já reservada e 

o maço de cigarros Selma sempre à mão, e terminava pouco tempo antes do almoço. Neste 

caso, os demônios a serem enfrentados eram outros. Apesar da premência do sustento 

doméstico e das exigências estéticas igualmente angustiantes, Graciliano procurava se 

manter concentrado no trabalho hercúleo que tinha diante de si, encorajado sempre pela 

família e pelos amigos, sobretudo pela paciência e estímulo determinantes de um 

incansável José Olympio. No arquivo do editor mantido pela Fundação Casa de Rui 

Barbosa, há vários comprovantes de pagamento antecipado que Olympio fazia a Graciliano 

Ramos, além de notas assinadas pelos dois por ocasião da entrega de capítulos do livro. O 

plano inicial era de que fossem todos entregues em dois anos. Bem, como se sabe, foi um 

pouco mais do que isso. 

 A relação de Graciliano Ramos com os modernistas, especialmente os do chamado 

“Primeiro momento” ou “Primeira fase”, nunca foi amistosa. Em artigos e entrevistas, o 

escritor sempre foi implacável com os integrantes do movimento, o que pode ensejar a 

dúvida, em uma leitura superficial, sobre a qualidade transgressora de sua literatura. A 

experimentação e inovação devastadoras dos modernistas podem soar incongruentes com o 

estilo de Graça, que nunca fez questão de esconder sua completa antipatia com os autores e 

preceitos do modernismo brasileiro, especialmente os seus deflagradores paulistas, como 

Mário e Oswald de Andrade, por exemplo. Talvez, por isso, Alceu Amoroso Lima, por 

meio de seu Tristão de Ataíde, e que era um dos críticos mais entusiastas do movimento 

modernista, tenha sido um dos menos apreciadores da literatura de Graciliano, 

considerando-o apenas “um escritor de momento”. Ocorre que, para o escritor alagoano, o 

movimento modernista é que foi de momento; que teve a sua importância, isto ele não 

nega, mas, ao longo da década de 1930, segundo ele, já não havia mais nem sombra: 

 

O modernismo morreu em 1930. Aliás, não se pode fixar, rigorosamente, esse 
ano como o do seu perecimento. O que se observava é que, pelo menos nas 
cercanias de 30, o modernismo surgido com a Semana de Arte Moderna 
desapareceu [...]. De 1922 a 1930, verificou-se um movimento de destruição dos 
cânones que precisavam desaparecer. O movimento não nasceu em 1922. 
Concretizou-se no aludido ano. Era um sentimento que tomou expressão e foi ao 
combate. Desde então [...] nada pôde ser realizado até 30, quando começou um 
trabalho de criação dos mais brilhantes, até 1936. (apud LEBENSZTAYN; 
SALLA, 2014a, p. 132) 
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 A assertividade peculiar de Graciliano não deixa dúvidas sobre sua posição nesta 

entrevista a Osório Nunes, publicada no periódico Dom Casmurro, em 12 de dezembro de 

1942. Atento à vida cultural de sua época, nota-se facilmente que são posições tomadas a 

partir de um profundo conhecimento de causa, adquirido após percuciente e demorado 

exercício de observação, análise e reflexão dos fatos. Portanto, seria imprudência avaliar 

como mera rabugice ou implicância. Neste caso, não se tratava de recurso retórico ou 

encenação, mas de um confronto estético e político, que, embora considerasse o 

movimento um fracasso, reconhecia “que se não houvesse a independência do 

modernismo, José Lins do Rego não teria conseguido realizar o seu romance, tal como o é” 

(apud LEBENSZTAYN; SALLA, 2014a, p. 132). Se “na prosa nada conseguiu realizar”, 

como Mário e Oswald, que apenas “tentaram o romance”, pelo menos, a “revolução 

concretizada na ‘Semana de São Paulo’ teve um serviço: limpar, preparar o terreno para as 

gerações vindouras.” (apud LEBESZTAYN; SALLA, 2014a, p. 132). 

 Ele tinha consciência da importância daquela mobilização estética e não se fazia de 

rogado para admitir e até mesmo comemorar o acontecimento: “Eu vendia fazendas no 

interior quando soube do movimento. Naquela época, lia tudo e comemorava o barulho de 

longe. Apenas aplaudi.” (apud LEBENSZTAYN; SALLA, 2014a, p. 134). O 

reconhecimento do valor do “barulho” para os rumos da literatura brasileira, contudo, não 

o eximiam de ser taxativo sobre o seu lugar no evento: “Não fui modernista, nem sou ‘pós-

modernista’. Sou apenas um romancista de quinta ordem. Estava fora e estou.” (apud 

LEBENSZTAYN; SALLA, 2014a, p. 134). O entrevistador insiste em provocar o Velho 

Graça e solta sem rodeios: “Como pode explicar, então, as versões que o classificam entre 

as expressões consequentes à Semana?”. Graciliano replica com a mesma ironia esboçada 

no sorriso diante daquela pergunta: “O modernismo se presta, admiravelmente, a todas as 

confusões...” (apud LEBENSZTAYN; SALLA, 2014a, p. 134). 

 Com efeito, para um escritor que preza pelo esmerado trabalho com a linguagem, 

as “confusões” dos modernistas incomodavam. Em outra entrevista, a José Tavares de 

Miranda, da Folha da Manhã, em 23 de setembro de 1951, Graciliano Ramos mantém 

praticamente as mesmas posições de quase dez anos antes em relação ao modernismo: 

 

Graciliano Ramos é antimodernista. Ele confessa com firmeza e orgulho: 
- Sempre fui antimodernista. 
Diz que nunca escreveu a palavra gostosura nem preposições em fim de período. 
Não acredita no enriquecimento da língua com essas inovações. Acha que 
escrever desse modo é apenas burrice. 
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- Quando eu cometer um erro podem considerar que o cometi por burrice. (apud 
LEBENSZTAYN; SALLA, 2014a, p. 229; grifo do autor) 

 

 Embora o teor da crítica seja o mesmo de entrevistas anteriores, a postura de 

Graciliano Ramos não é simplesmente negativa, mas opositiva, ou seja, com a positividade 

de uma ação a partir da postura contrária ao objeto que se encontra no polo oposto dos 

termos formulados. Ser “anti” (do grego αντί) alguma coisa não é negá-la, ou mesmo 

anulá-la com indiferença; ser “anti” é estar em posição de confronto e de encontro para o 

conflito, de modo a tornar efetiva a aniquilação ou a substituição do confrontado com 

aquele que vai até ele.  

 Não há aqui qualquer tentativa de classificar o escritor Graciliano Ramos dentro da 

problemática periodização da literatura brasileira, com o fim de preencher algum verbete 

enciclopédico. Afinal, seria Graciliano um autor modernista? Não. Mas não é bem esta a 

pergunta a ser feita, ou melhor, não é esta a que interessa para o que se está discutindo. 

Não há qualquer dúvida sobre a não integração do escritor alagoano na galeria do 

modernismo brasileiro como movimento, pois, quando se fala de modernismo, refere-se ao 

seu aspecto programático, que inclui, além da dimensão estética, os dispositivos de sua 

prática e divulgação, como manifestos, periódicos, eventos e espaços de circulação 

coletiva de críticas, processos criativos e estudo de tendências. O modernismo a que se 

refere Graciliano Ramos, ou seja, o movimento iniciado pelos paulistas, não teria sido 

possível sem essas condições. E Graciliano não se encontra em nenhuma delas. 

    Não é bem o que defende o crítico de literatura João Luiz Lafetá e seu 

extraordinário ensaio 1930: a crítica e o modernismo, publicado pela primeira vez em 

1974, em que propõe o desdobramento do modernismo na passagem de um “projeto 

estético”, na década de 1920, para um “projeto ideológico”, na década de 1930, não em 

etapas estanques, mas momentos em que um predominou sobre o outro, alcançando um 

nível posterior de complementação e trespassamentos. Na seção com o sugestivo título 

“Vanguarda e diluição”, o crítico afirma: 

 

É fato que a década de 30 deu-nos algumas das obras mais realizadas e alguns 
dos escritores mais importantes da literatura. Na poesia bastaria lembrar a 
qualidade dos dois estreantes (em livro) de 1930, Carlos Drummond de Andrade 
e Murilo Mendes, acrescentando ainda que o período tem Remate de males, 
Libertinagem e Estrela da manhã, além de Jorge de Lima; na prosa de ficção o 
romance social de José Lins do Rego, Jorge Amado e Rachel de Queiroz, o ponto 
alto atingido por Graciliano Ramos, a direção diferente de Cyro dos Anjos; no 
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ensaio os estudos históricos e sociológicos de Gilberto Freyre, Caio Prado Jr., 
Sérgio Buarque de Holanda, o próprio Mário de Andrade. 
Essa produção, pelo alto nível que atinge, coroa sem dúvida o Modernismo; 
aqui, a vanguarda vitoriosa mostra-se no que tem de melhor e de mais completo, 
abarcando além disso o campo dos problemas sociais. (2000, p. 32) 

 

 Realmente, como bem disse Lafetá, a década de 1930 foi um dos períodos mais 

fabulosos da literatura brasileira, tempo das grandes obras vindo a lume. Na enumeração 

dos autores representativos da prosa de ficção, ele inclui os principais escritores do 

Romance de 30, dando destaque a Graciliano Ramos. No parágrafo seguinte, seu 

posicionamento taxonômico é evidente: toda a produção, ficcional ou não, citada logo 

acima era parte integrante do modernismo e de uma “vanguarda vitoriosa”. O escritor que 

se declarava fora do modernismo e, mais tarde, “antimodernista” também estava na lista 

dos grandes autores do movimento. Mas Lafetá não foi o primeiro. Como menciona Osório 

Nunes em sua maliciosa pergunta já citada há pouco, a literatura de Graciliano era vista 

como produto dos preceitos e inovações promovidos pela Semana de 1922, algo que o 

divertia, mas também o incomodava bastante. Lafetá defende ainda sua tese em palestra 

sobre o escritor alagoano, sendo, desta vez, mais específico: 

 

O próprio Graciliano Ramos, que não gostava do modernismo, declarou várias 
vezes que ele nada tinha a ver com o modernismo, que a formação dele vinha do 
século XIX, do romance realista do século XIX, e que o modernismo para ele 
tinha sido uma coisa sem a menor importância, aliás, equivocada (sic). Ele tem 
críticas pesadas ao movimento modernista. Bem, eu não considero que seja 
exatamente assim. Me atrevo aqui a discordar do Graciliano Ramos. Eu imagino, 
na verdade, que, apesar dos fatores todos muito importantes para caracterizar o 
neorrealismo dos anos 30, a influência do século XIX, um certo distanciamento 
do movimento modernista, apesar disso, eu ainda considero que há uma 
continuidade básica entre o modernismo nos anos 20 e a literatura produzida no 
Brasil nos anos 30. Por quê? Porque o grande interesse pela realidade brasileira 
foi reavivado e revivificado justamente pelo movimento modernista. (1992) 

 

 Também me atrevo a discordar de Graciliano Ramos, assim como me atrevo a 

discordar, em partes, de João Luiz Lafetá. Antes de mais nada, é preciso salientar que o 

crítico se refere à produção do decênio de 1930 e que os dois principais objetos aqui 

analisados, Insônia (1946) e Memórias do cárcere (1953), são de momentos posteriores. 

Contudo, os contos do primeiro livro foram, em sua grande maioria, compostos naquela 

década, bem como a experiência vivida na prisão e as primeiras tentativas de 

reconstituição dos eventos traumáticos. Há, sem dúvida, a maturação dos pressupostos 

estéticos durante esse período que culminaram nessas duas obras, não sendo, 
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necessariamente, determinantes. Uma série de outros fatores contribuíram para o que se 

denominou de “guinada estética”. Porém, não há como não levar em conta a sua relação 

com a produção dos anos de 1930 e, o que também é fundamental, a recepção crítica das 

obras que circularam na referida década. 

 De fato, há relações entre a literatura de Graciliano Ramos e as inovações 

promovidas pelo movimento modernista. Classificá-lo como um escritor modernista, no 

entanto, pode ser um pouco problemático, em virtude, principalmente, de sua não 

integração aos pressupostos do movimento. Contudo, quando Lafetá afirma que Graciliano 

não deu importância ao modernismo, ele desconsidera as entrevistas e depoimentos do 

escritor alagoano demonstrando justamente o contrário. A posição refratária do escritor 

alagoano não o impediu de reconhecer a importância do modernismo para a linguagem 

literária brasileira. Deste modo, podemos perceber e discutir as tensões dos discursos sobre 

o lugar da literatura de Graciliano na esteira das inovações promovidas pelo modernismo e 

a influência das vanguardas artísticas nessa interpenetração. 

 Para Lafetá, a literatura do decênio de 30 se caracteriza por uma “dosagem 

imparcial”, e o que se observa é o arrefecimento do vigor inventivo com a linguagem da 

década anterior: “à medida que as revolucionárias proposições de linguagem vão sendo 

aceitas e praticadas (‘rotinizadas’, segundo Antonio Candido) vão sendo igualmente 

atenuadas e diluídas, vão perdendo a contundência que transparece em livros radicais e 

combativos da fase heroica.” (2000, p. 33). O crítico acrescenta ainda que, tomando como 

via a “kitschização da vanguarda” de Haroldo de Campos, o romance praticado no decênio 

de 30 “mostra-se esteticamente muito pouco inventivo e pouco revolucionário”, e o 

compara a duas obras paradigmáticas dos anos 20, Macunaíma e Serafim Ponte Grande, 

diante dos quais, segundo Lafetá, apresenta “pequena audácia” e “curta modernidade de 

seus esquemas.” (2000, p. 35)  

 É preciso compreender, no entanto, o que se está definindo como “vanguarda”, 

“inovação” ou “inventividade”, e por que Graciliano Ramos seria um escritor que 

incorporou alguns procedimentos vanguardistas, contrariando, apenas em um e outro 

aspecto, as hipóteses levantadas por críticos como João Luiz Lafetá e Antonio Candido. As 

vanguardas a que me refiro são as chamadas “vanguardas históricas” e suas expressivas 

influências na literatura brasileira do século XX, mas também me refiro à vanguarda como 

tendência estética diante de aspectos e condições vigentes no tempo em que ela se impõe. 

Se uma determinada produção musical, peça de teatro ou romance contemporâneos 
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apresentam inovações em face das demais manifestações artísticas, por exemplo, eles 

costumam ser denominados de obras de vanguarda pela crítica. Angústia e Vidas secas, no 

caso de Graciliano são obras transgressoras em relação às principais tendências do 

romance no período, tanto no tratamento do tema quanto na exploração inovadora da 

linguagem e das estruturas narrativas, diferentemente de Caetés, por exemplo, muito 

influenciado pelo romance naturalista português do século XIX. 

 No entanto, o escritor alagoano não parou por aí. Ao passar a se dedicar à narrativa 

curta, especialmente após a experiência com Angústia, Graciliano opera um corte profundo 

no seu projeto literário e incorpora elementos transgressores das vanguardas artísticas que 

estavam a todo vapor na vida cultural do Brasil daquele tempo. A influência dos 

naturalistas do século XIX e dos russos da virada para o século XX foram, com efeito, 

determinantes para sua formação intelectual e artística, porém, a sua relação com a 

produção contemporânea não o deixou incólume. Leitor atento de seus pares, e como todo 

grande escritor, ele percebeu que a literatura exigia novos recursos expressivos para dar 

conta das transformações ocorrentes em seu tempo, mas também as necessárias para que 

nada permanecesse como estava: “Literatura brasileira uma ova, que o Brasil nunca teve 

literatura brasileira. Vai ter de hoje em diante.” (CAR, p. 154) 

 Neste trecho da carta à esposa Heloísa, em 28 de janeiro de 1936, Graciliano 

manifesta sua preocupação com os rumos da literatura brasileira e se mostra um crítico 

mordaz, como de costume, do que tem sido feito para a sua consolidação. A implicância 

com as “tapeações” de 1922 se deve também, em certo sentido, ao equívoco de muitos 

leitores do modernismo de primeira hora, que achavam se tratar de uma importação do 

futurismo de Marinetti. Mas Graciliano também via com certo desgosto os descuidos com 

a linguagem que aquele entusiasmo explosivo tinha. Entretanto, sua reação não foi de 

“retorno” às formas anteriores da tradição, mesmo admitindo a influência delas na sua 

formação como escritor. Ele não foi um escritor vanguardista, seguidor de determinados 

preceitos e compulsivo destruidor de regras e cânones, mas soube apreender os recursos 

que o lastro das vanguardas deixou pelo caminho e, ao contrário do que apontam críticos 

como Lafetá, foi esteticamente bastante inventivo e revolucionário, um “bem chinfrim”, é 

verdade, mas ainda assim um revolucionário da literatura. 
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3.3 ESTRATÉGIAS ESTÉTICO-NARRATIVAS 

 

 

 O crítico norte-americano Raymond L. Williams, em seu livro The Modern Latin 

American Novel, faz uma observação sucinta, mas bem perspicaz da obra de Graciliano 

Ramos: “Mais conhecido pelo seu romance Vidas secas (1938), ele foi traduzido para o 

espanhol nos anos de 1940 e realizou experimentações com a técnica narrativa em seu 

volume de contos Insônia (1947).” (1998, p. 9)24. Williams acrescenta ainda que, neste 

livro, Graciliano revela sua faceta modernista, e que as histórias “transmitem um sentido 

de irrealidade e estão, aparentemente, relacionadas a pesadelos e insonolência”, todas 

vividas por “indivíduos atormentados” (1998, p. 50)25. 

 A leitura feita pelo crítico e pesquisador da literatura latino-americana tem o 

cuidado de inserir Graciliano Ramos dentro do quadro dos desdobramentos da Semana de 

1922, mas sob as tensões estéticas de cada uma das obras. É certo que o livro de Williams 

carece de profundidade crítico-analítica, pois sua proposta é de perspectiva mais 

panorâmica, centrando-se nos romances e romancistas mais representativos da literatura 

latino-americana. Em alguns momentos, ele se limita apenas a elaborar um perfil de cada 

escritor, porém, não se furta a lançar breves (e boas) considerações sobre aspectos 

importantes da obra ou do autor que esteja analisando. Nas passagens destacadas acima, 

ele identifica nos contos de Graciliano características comumente exploradas por 

prosadores de vanguarda dentro da estética modernista, como a experimentação de técnicas 

e procedimentos narrativos e o turvamento do indivíduo e sua consciência confrontados 

com o mundo. 

 Em Memórias do cárcere, há alguns elementos que devem chamar a atenção do 

leitor de Graciliano Ramos, acostumado a edições mais magras e estruturas paragráficas 

menos monolíticas. Feito pedras enormes e toscas prontas para golpes de marreta, os 

parágrafos do livro chegam a ocupar quase uma página inteira, algo aparentemente 

contraditório para o mesmo autor de S. Bernardo e Vidas secas, obras que primam pela 

economia verbal. Visualmente, as páginas de Memórias do cárcere lembram as de qualquer 

                                                
24  Tradução minha. No original: “Best known for his novel Barren Lives (1938), he was translated into 

Spanish in the 1940s and experimented with narrative technique in his volume of short stories Insônia 
(1947)”. 

25  Tradução minha. No original: “Ramos was in his modernist mode when writing his volume of stories 
titled Insônia. They communicate a sense of unreality and are seemingly related to nightmares and 
insomnia. These are stories of tormented individuals”. 
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uma das seis volumosas memórias de Pedro Nava (com exceção da última, inacabada). 

Mas no caso do escritor mineiro, os grandes blocos narrativos são resultantes do processo 

de reconstituição do passado através do fluxo recordatório, de influência proustiana, além 

da distensão narrativa provocada pela exploração das dimensões fonética e semântica da 

linguagem. E Graciliano? Por que lança mão de procedimentos não usuais em seu percurso 

literário até então? Se optarmos pela mera especulação imaginativa, podemos facilmente 

depreender que, caso tivesse terminado a obra e continuasse a revisá-la, possivelmente 

reduziria o livro, e isto baseando-nos apenas em suposições a partir do que conhecemos de 

seu estilo e das várias referências feitas na própria obra sobre seu romance Angústia. 

 Assim como Insônia, o livro póstumo das memórias de Graciliano não costuma ser 

identificado como algo inventivo ou com proposições estéticas vanguardistas, talvez este 

ainda menos que os contos. No entanto, ao contrário destes, Memórias do cárcere tem 

recepção crítica um pouco mais entusiasmada, apesar de também relativamente tímida se 

comparada à produção romanesca do escritor. Isto se deve, em grande medida, ao interesse 

despertado pela obra mais como “documento humano”, conforme defende Antonio 

Candido (2006), do que propriamente com valor estético, o que foi argumentado por 

Wander Melo Miranda: “Se a representação literária especifica-se pelo primado da 

elaboração linguística [...] tal elaboração opera um deslocamento que faz da literatura uma 

outra coisa, diversa do referente primeiro, do dado empírico, então transfigurado” (2009, 

p. 45; grifo do autor). Eduardo Portella, em seu ensaio “Problemática do memorialismo”, 

também eleva o estatuto literário das memórias de Graciliano Ramos e o aponta como 

responsável por retomar o gênero memorialístico depois de Joaquim Nabuco e fazê-lo 

definitivamente como constitutivo de nossa literatura (1959, p. 186-187). 

 A dificuldade em identificar a potência inventiva dessas duas obras também se deve 

ao fato de os procedimentos narrativos que incorporam essas inovações agirem com exíguo 

impacto na experiência de leitura, diferentemente do que ocorre, por exemplo, quando o 

leitor se encontra com a desconcertante escrita telegráfica de Oswald de Andrade em seus 

romances. Obviamente, são duas propostas estéticas completamente distintas, mas ambos 

os escritores foram influenciados, em graus e modos bem específicos, pelas correntes 

vanguardistas de seu tempo. No caso de Graciliano, como o uso de certos recursos não 

provoca o choque observado em obras mais radicais, ou seja, não gera a inquietação 

imediata na experiência de leitura, a impressão que fica é de uma estrutura mais ortodoxa, 

o que não exclui necessariamente a presença de vestígios heterodoxos ou revolucionários. 
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Os tempos manipulados dessas experiências em conflito conduzem a essa sensação de se 

estar diante de algo indiscernível, coberto pela névoa. Pode-se contestar a eficiência desses 

recursos, mas não se pode perder de vista a importância da sua utilização para o processo 

criativo do escritor e o modo como influenciam na construção de cada livro. 

 Gustavo Silveira Ribeiro defende Memórias do cárcere como chave de leitura para 

o seu objeto de estudo, “uma vez que o relato da experiência carcerária do autor, publicado 

em 1953, traz muitas das soluções estilísticas e das reflexões filosóficas que seriam 

trabalhadas nos capítulos centrais de Infância.” (2012, p. 53). Em exercício crítico 

semelhante, tomo Insônia e Memórias do cárcere como chave intercambiável de leitura, ou 

seja, o vetor analítico aqui adotado busca o entrelaçamento crítico entre os textos em que 

se costuram as duas obras, de modo a superar os ditames rígidos da cronologia das obras e 

da periodização literária. Assim como também ocorre em Infância, grande parte das 

estratégias estético-narrativas de Memórias do cárcere foram inicialmente exploradas nos 

contos de Insônia. A experiência da escrita deste livro foi fundamental para a concepção 

narrativa de Memórias do cárcere, assim como a experiência da memória que levou ao 

relato da cadeia foi essencial para a concepção narrativa de seu livro de contos. 

 A partir da identificação e da análise das relações intertextuais entre alguns contos 

de Insônia e alguns capítulos (ou, tal como Infância, capítulos-contos) de Memórias do 

cárcere, foram depreendidas algumas dessas principais estratégias que atravessam, 

percorrem e perfuram os textos. O crítico português Carlos Reis salienta que essa relação, 

ou esse conjunto de relações, “estabelece-se a partir de uma concepção dinâmica do texto 

literário, entidade situada num vasto universo textual [...], funcionando como espaço de 

diálogo, troca e interpenetração constantes de uns textos noutros textos.” (1997, p. 185). É 

na dimensão logosférica, tal como proposto por Barthes e lembrado por Reis, que se 

inscrevem as estratégias do texto literário, fora do qual elas seriam ecos esfumaçados no 

escuro, vozes articuladas no vácuo do entretempo. No mundo da linguagem, assevera 

Barthes, são sobreviventes apenas os sistemas “bastante inventivos para produzir uma 

derradeira figura a que marca o adversário sob um vocábulo semicientífico, semiético, 

espécie de torniquete que permite ao mesmo tempo constatar, explicar, condenar, vomitar, 

recuperar o inimigo, em uma palavra: fazê-lo pagar” (1987, p. 38-39).  
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3.4 (DES)FIGURAÇÕES DO EU 

 

 

 No capítulo-prefácio de Memórias do cárcere, em um dos parágrafos mais citados 

em estudos sobre o livro, Graciliano Ramos se coloca frente a um impasse fundamental 

para seguir em frente no relato:  

 

Desgosta-me usar a primeira pessoa. Se se tratasse de ficção, bem: fala um 
sujeito mais ou menos imaginário; fora daí é desagradável adotar o 
pronomezinho irritante, embora se façam malabarismos por evitá-lo. Desculpo-
me alegando que ele me facilita a narração. Além disso não desejo ultrapassar o 
meu tamanho ordinário. Esgueirar-me-ei para os cantos obscuros, fugirei às 
discussões, esconder-me-ei prudente por detrás dos que merecem patentear-se. 
(MCA, p. 14) 

  

 A operação discursiva que o escritor percebe ser inevitável resvala em f(r)icções 

entre as camadas enunciativas que ele busca, sem êxito, manter afastadas. Embora os 

“malabarismos” surjam como recursos para escapar a essa aproximação, o narrador, já 

integrado ao pronome que tentara antes evitar, sabe que não há como fugir, o fracasso é 

inevitável, como atesta o filósofo romeno Emil Cioran: “Quanto mais procuramos nos 

afastar de nosso eu, mais nos absorvemos nele.” (2011, p. 72). No trecho citado, o embate 

entre o Eu e o outro Eu, que é seu índice de espacialização no discurso narrativo, mantém a 

tensão que os separa. O Eu ainda consegue designar o Outro, que ainda é ele (“a primeira 

pessoa”, “um sujeito mais ou menos imaginário”, “pronomezinho irritante”), mas quando a 

desculpa surge como concessão a esse Outro apartado do Eu, os Eus se fundem nos dois 

últimos períodos, restando apenas os verbos conjugados na primeira pessoa do singular, até 

encerrar no último, na terceira do plural, que é a categoria coletiva perseguida pelo escritor 

como método de prospecção desse Outro que não é mais desdobramento do Eu, embora 

possa surgir contaminado por ressonâncias deste. O texto é a superfície de um espelho em 

que o Eu figura e se desfigura, tornando-se uma espécie de duplo discursivo, pois as cisões 

e fissuras que acarretam nessa projeção partem dos mecanismos de produção do discurso, 

feito uma mise en abyme especular em que o Eu busca o reencontro consigo mesmo no 

mergulho das camadas que compõem o texto. Nessa imersão, se desdobram os Eus do 

escritor em instâncias que se confrontam em uma busca por uma conciliação que parece já 

fracassada.  
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 No conto “Silveira Pereira”, de Insônia, o narrador em primeira pessoa apresenta o 

personagem-título, mas ainda sem nomeá-lo: “O que mais me desgosta aqui na pensão é o 

hóspede do quarto 9, sujeito de cara enferrujada que se tranca o dia inteiro e não 

cumprimenta as pessoas. Pelo menos não me cumprimenta.” (INS, p. 96). Ainda não se 

sabe que o hóspede, depois reduzido a “número 9”, é Silveira Pereira, ou Pereira Silveira, 

nome baseado apenas nas informações dadas pelos outros vizinhos em diferentes versões. 

Assim como o livro dentro do livro presente em praticamente toda a obra de Graciliano 

Ramos, com exceção de Vidas secas, o conto escrito pelo narrador se constrói dentro do 

conto sobre um crítico do qual pouco se sabe, meio dúbio e fantasmático.  

 A dúvida sobre o nome real do personagem inverte também a ordem da filiação, o 

que coloca sob suspeita a genealogia desse Outro que se desdobra em um Eu confrontado 

com o empenho crítico de seu processo criativo. “O meu desejo é convencer Silveira 

Pereira de que sou um intelectual [...]. Sairão os artigos dos colegas e sairá o conto que 

Silveira Pereira leu e me restituiu em silêncio. Estará ruim demais o conto? Ou será que 

Silveira Pereira não entende disso?” (INS, p. 100). O silêncio é o mesmo de Graciliano 

diante do conto de um então jovem Joel Silveira, que depois viu seu manuscrito feito em 

pedaços, sem nem ter tido tempo de tirar uma cópia. Injuriado com o ato e porque o 

escritor nada dissesse, Silveira, o Joel, não o Pereira, ficou dias sem procurá-lo. Anos mais 

tarde, inquiriu Graciliano sobre o conto aniquilado, se estava tão ruim assim. A resposta 

veio imediata: “Uma porcaria. Tinha gerúndio demais. Gerúndio só quando absolutamente 

necessário. Dos supérfluos a gente deve fugir como o diabo da cruz.” (SILVEIRA, 1998, p. 

285).  

 O crítico Silveira Pereira se move e se manifesta com a volatilidade e a imprecisão 

do lugar ocupado pelo Eu desdobrado, que se constitui como duplo no confronto com o Eu 

que narra, no caso do conto, o protagonista aspirante a escritor. Se o jogo de espelhamento 

se configura entre Joel-Pereira, Silveira-Graciliano ou Graciliano-Joel-Pereira, não há 

como determinar, mas a projeção do Eu espacializa a presença de um duplo quando, de 

desdobrado, surge como Eu confrontado, pois é no embate com essa projeção que ele, o 

duplo, se constitui. A memória, em Graciliano, também é como uma sala de espelhos, onde 

a aproximação ou o distanciamento do texto subverte a imagem construída a priori, tal 

qual as deformações produzidas nas superfícies de vidro. 
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Figura 3 - La Psyché - Mon Atelier (1870) - Alfred Stevens 

Fonte: Princeton University Art Museum 
 

  No quadro La Psyché (Figura 3), do pintor belga Alfred Stevens, a modelo 

descentralizada se coloca em uma das beiradas de um espelho, e contempla seu observador, 

nós e/ou ele, pela sua imagem refletida, como se fosse outro personagem surgindo no outro 

lado de uma janela aberta tocando as pontas dos dedos da primeira, que aparece com parte 

de seu corpo. O estranhamento provocado por uma terceira mão abaixo das duas acima, 

uma reflexo da outra, ao mesmo tempo que rompe com o ilusionismo de um duplo efetivo, 

opera outra ilusão no entrelaçamento das duas figuras ao surgir como inverossímil 

continuidade do braço refletido no espelho. A mulher real, com a cabeça levemente 

inclinada para baixo e os olhos sombreados acima, parece fazer um jogo furtivo com a sua 

imagem refletida, que, por sua vez, vista enquanto duplo da primeira, nos olha com certa 

cumplicidade, escondendo seu corpo e segredos. 

 O empenho crítico de Graciliano Ramos frente aos personagens da cadeia também 

realiza projeção semelhante. O olhar de esguelha para o Outro, no texto, reflete-se em um 

olhar para aquele que olha, para lembrar da célebre formulação de Didi-Huberman no 
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título de seu livro O que vemos, o que nos olha (1998). O encontro com o Outro atravessa 

a dimensão crítico-analítica e converte-se em crítico-afetiva, ou especular-afetiva, de modo 

a se deixar revelar-se por meio dele, o que leva o escritor alagoano a enxergar o outro de si 

mesmo que antes não teria condições de perceber. Quando é conduzido já preso pelos 

oficiais em um trem, o escritor encontra alguns conhecidos. Enquanto o deputado José da 

Rocha não conseguira conter sua exclamação indignada (“Comunista!”), o juiz Miguel 

Baptista, com quem Graciliano trabalhara quando era prefeito, se despediu e fez menção a 

seu retorno. Ao responder, constrangido, que não voltaria, o escritor foi contestado pelo 

juiz, que garantiu ser tudo um engano e logo iria ser esclarecido.  

 

Foi pouco mais ou menos o que ele disse – e isto dissipou negrumes, hoje me dá 
uma recordação amável daquele dia. Na ausência de Baptista, indaguei-me. Se os 
nossos papéis estivessem trocados, haveria eu procedido como ele, acharia a 
maneira conveniente de expressar um voto generoso? Talvez não. Acanhar-me-
ia, atirar-lhe-ia de longe uma saudação oblíqua, fingir-me-ia desatento. Essas 
descobertas de caracteres estranhos me levam a comparações muito penosas: 
analiso-me e sofro. (MCA, p. 25) 

 

 O Eu confrontado com o Outro se perturba diante da diferença entre os dois 

personagens da recordação postos em uma suposta condição inversa, a retórica dos papéis 

trocados, da conjunção “se” e do pretérito perfeito do subjuntivo. O Outro que se oferece 

para o Eu na superfície do texto não é apenas a possibilidade de descoberta da realidade 

alheia, mas a reconfiguração da identidade do Eu pelo jogo de espelhamentos ensejado por 

esse encontro com o Outro. A experiência na cadeia permite esse entrecruzamento à 

medida que seu processo de reconstituição, como destacado por Wander Melo Miranda, 

não se submeta à mera reprodução documental dos eventos justamente pela 

“impossibilidade da linguagem de efetuar sem fraturas e disjunções a passagem do eu 

empírico ao eu textual” (2009, p. 45). 

 

O outro, que eu desejo e que me fascina, carece de lugar. Subtrai-se a linguagem 
do igual: “Atópico, o outro faz tremer a linguagem: não se pode falar dele, sobre 
ele; todo atributo é falso, doloroso, torpe, mortificante”. A cultura atual do 
constante igualar não permite nenhuma negatividade do atopos. Comparamos de 
maneira contínua tudo com tudo, e assim nos nivelamos para fazê-lo igual, posto 
que temos perdido precisamente a atopia do outro. (HAN, 2014, p. 5)26 

                                                
26  Tradução minha. Na versão em espanhol: “El otro, que yo deseo y que me fascina, carece de lugar. Se 

sustrae al lenguaje de lo igual: ‘Atópico, el otro hace temblar el lenguaje: no se puede hablar de él, sobre 
él; todo atributo es falso, doloroso, torpe, mortificante’. La cultura actual del constante igualar no permite 
ninguna negatividad del atopos. Comparamos de manera continua todo con todo, y así lo nivelamos para 
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 Em ensaio sobre a dissolução da experiência amorosa na sociedade contemporânea, 

o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han aponta para a ruptura da diferenciação entre o Eu e 

o Outro que degrada os processos de subjetivação e experiência erótica, caracterizada pela 

busca de preenchimento dessa atopia, ou des-lugar. Contudo, a horizontalização das 

relações entre o Eu e o Outro impede que isso se realize, pois não há a quem nomear, 

apontar, segurar a mão, chamar ou fazer rir. A dificuldade de Graciliano de se manter 

afastado do Outro com o intuito de fazê-lo “patentear-se”, ou do narrador de “Silveira 

Pereira” de se manter afastado do crítico potencial de seu conto, traz o inevitável 

desdobramento do Eu que se dá pelo confronto com o Outro. No último parágrafo do 

referido conto, por exemplo, o jovem escritor parece não se decidir se precisa ou não do 

“hóspede do número 9” para a continuidade do seu trabalho, pois, enquanto ele começa 

com “De qualquer forma o homem esquisito me atrapalha”, ele termina com “Preciso 

conhecer a opinião de Silveira Pereira”. (INS, p. 100). Na tensão entre a necessidade e o 

incômodo que a presença do Outro provoca, vislumbra-se a inquietação do ficcionista 

diante das exigências de sua criação e recepção. 

 Outra condição do duplo que se verifica nos dois livros é a clássica figuração do Eu 

cindido, ou mutilado, do Eu-monstro que põe em conflito a relação entre os corpos do 

criador e da criatura. Não é apenas a sensação de incompletude que permeia os 

personagens, mas da reprodução operada pelo corte, a multiplicação pela subtração ou pela 

divisão. No lugar do Outro que serve de contraponto ao Eu, o Eu se fragmenta em 

percepções insuficientes e imperfeitas de si mesmo, como a presença fantasmática de um 

devir-cadáver, quase um pé na cova, para lançar mão da expressão popular. Os contos 

“Paulo” e “O relógio do hospital”, presentes tanto em Dois dedos quanto em Insônia, 

tematizam e discutem essas disjunções. Escritos enquanto Graciliano estava preso, ambos 

são atravessados pelas recordações que ele traz do período em que estava internado no 

hospital, depois de passar por uma intervenção cirúrgica para se curar de uma psoíte, 

inflamação nos músculos psoas. 

 

A lembrança do hospital se agravava quando me abatia preguiçoso no colchão, 
de barriga para cima, a olhar os casebres do monte, os indivíduos que subiam e 
desciam a ladeira vermelha. E o desejo me chegou de narrar sonhos, doidice, 
rumor de ferros na autoclave, os gritos horríveis de uma criança, um rosto sem 

                                                                                                                                              
hacerlo igual, puesto que hemos perdido precisamente la atopía del otro”. 
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olhos percebido na enfermaria dos indigentes e as ronceiras pancadas de um 
relógio invisível. Já me surgira a ideia de escrever isto. Voltava agora com 
insistência. Naquele tempo, no delírio, julgava-me dois. A parte direita não tinha 
nada comigo e se chamava Paulo. Estava podre. Clemente Silveira poderia 
facilmente separá-la de mim, serrar-me pelo meio, deixar o lado ruim no 
mármore do necrotério, deixar o outro viver. Essa estupidez, que me assaltara na 
Colônia, regressava com força grande, impunha-se. Homem sem olhos, pavorosa 
máscara de esparadrapo, horas a pingar fanhosas num relógio invisível; o 
pensamento louco de conseguir desdobrar-me, enviar ao cemitério a banda 
estragada. Porcaria. Enfim a necessidade urgente de escrever dois contos: pegar 
de qualquer jeito o relógio do hospital e Paulo. Seriam contos? Não sei fazer 
contos: precisava livrar-me daquilo, afastar o hospital e dormir. (MCA, p. 641)  

 

 A descrição das imagens, em Memórias do cárcere, dos dois contos que pretendia 

escrever está carregada de traços fortemente influenciados pelas estéticas surrealista e 

expressionista. Indivíduos que sobem e descem em “ladeiras vermelhas”, narração de 

“sonhos, doidice, rumor de ferros na autoclave, gritos horríveis de crianças”, “rosto sem 

olhos” e insistentes “pancadas de um relógio invisível” são figuras que parecem sair de 

quadros dos principais pintores de vanguarda daquele período. A imagem do famoso 

quadro de Cândido Portinari “Criança morta”, da série “Retirantes”, vem inevitavelmente à 

tona, não apenas pela relação entre os dois artistas, mas pelo tratamento das cores, dos 

traços brutos de composição e dos olhos de onde parecem escorrer pedaços do próprio 

corpo de cada um dos personagens. Também os relógios de Dalí, as mulheres sem olhos de 

Modigliani, as cores oníricas de Chagall e a angústia dos corpos de Munch são evocados 

nessa passagem em um diálogo interdisciplinar que demonstra a influência dessas estéticas 

na concepção de literatura do escritor. 

 

O médico, paciente como se falasse a uma criança, engana-me asseverando que 
permanecerei aqui duas semanas. Recebo a notícia com indiferença. Tenho a 
certeza de que viverei pouco, mas o pavor da morte já não existe. Olho o corpo 
magro estirado no colchão duro e parece-me que os ossos agudos, os músculos 
frouxos e reduzidos, não me pertencem (INS, p. 24)    

 

 O narrador em primeira pessoa de “O relógio do hospital” termina o parágrafo 

inicial apartado do próprio corpo feito em pedaços pelo olhar de incisão cirúrgica. Diante 

da morte iminente, as partes decepadas, divididas, já se convertem em algo alheio à sua 

origem, “parece-me que [...] não me pertencem”. O corpo do personagem é cindido pelo 

corte operado no corpo do texto, que desmembra o futuro cadáver em outra coisa que não 

mais se assemelha ao indivíduo inominável em um nosocômio qualquer, tornando-se 

objeto estranho ao seu observador, inerte e derrotado pela doença. Ao recorrer a essa 
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imagem nos momentos difíceis vividos na prisão, Graciliano Ramos busca ressaltar a cisão 

inevitável que atravessa o “narrador como sujeito e objeto da lembrança” e que tenta 

conciliar através da escrita (MIRANDA, 2008, p. 637).  

 O conto “Paulo” é uma espécie de continuidade de “O relógio do hospital”. A 

turvação se agrava e a cisão do Eu se radicaliza a tal ponto que, se no hospital o 

personagem ainda não podia ser nomeado, agora ele se especializa através do nome-título 

da história. Além da referência ao personagem bíblico que teve a “dignidade” da 

decapitação pelo imperador romano Nero, a etimologia onomástica remete a um homem 

pequeno, de baixa estatura. Os personagens de Graciliano Ramos, assim como o próprio 

escritor enxergava a si mesmo, não carregam a dignidade e o martírio paulinos, mas estão 

relacionados pelo evento que levou ao corte, à separação do corpo em dois pedaços. Ao 

mesmo tempo, o escritor conserva a atmosfera esfumaçada e onírica do conto anterior, 

fortemente influenciado pelos mesmos procedimentos estéticos: 

 

As paredes amarelas cobrem-se de pus, o teto cobre-se de pus. A minha carne, 
que apodrece, suja a gaze e o algodão, espalha-se no teto e nas paredes. 
A alguns passos, uma figura de mulher se evapora. Aproxima-se, está quase 
visível, tem uma cara amiga, uma vida que esteve presa à minha. Mas essa 
criatura, dificilmente organizada, pesa demais dentro de mim, necessito esforço 
enorme para conservar unidas as suas partes que se querem desagregar. 
As minhas pálpebras cerram-se, a mulher esmorece, transforma-se em sombra 
pálida. Se me fosse possível falar, pedir-lhe-ia que me deixasse. (INS, p. 32) 

 

 O entrecruzamento de imagens desconexas e que, no instante seguinte, se 

dissolvem numa névoa dramatiza a inevitável separação dos dois corpos purulentos, assim 

como as paredes e o teto. A atmosfera grotesca da cena inicial se transforma em algo difuso 

e vago com a figura dúbia da mulher “quase invisível” e que exerce um peso dentro dele. 

Aos poucos, a sua mulher foi tomando contornos mais ou menos definidos, dissipando a 

neblina ao redor. Tempo e espaço também se diluem no corpo onde estão aprisionadas 

essas criaturas que se cindem, dessas partes que se inutilizam, apodrecem, se intumescem 

de secreções. O narrador, torturado e aborrecido pela imobilidade que sua condição impõe 

e pela ferida lancinante, deseja ser novamente operado para que seja dividido em dois, 

deixando apenas a metade não perdida: “Cortar-me, libertar-me deste miserável que se 

agarrou a mim e tenta corromper-me”. (INS, p. 34). Em um delírio, menciona Paulo, de 

quem se queixa, além do médico. Apesar de se aborrecer com a mulher por não saber quem 

é Paulo, o narrador também não dispõe de elementos que possam explicar de quem se trata, 



 109 

pois “falta-lhe o rosto, e o seu corpo é esta carne que se imobiliza e apodrece, colada à 

cama do hospital. Entretanto sorri. Um sorriso medonho, sem dentes, sorriso amarelo que 

escorre pelas paredes, sorriso nauseabundo que se derrama no chão lavado a petróleo”. 

(INS, p. 35). Sob uma perspectiva psicanalítica, o conto também pode ser lido como um 

caso clássico de esquizofrenia, caracterizada, segundo o Dicionário de psicanálise, pelo 

retraimento do sujeito em si mesmo e cujos sintomas são “a incoerência do pensamento, da 

afetividade e da ação (Spaultung ou clivagem), o ensimesmamento (ou autismo) e uma 

atividade delirante.” (1998, p. 189).  

 O escritor prisioneiro de Memórias do cárcere também lida com essa atmosfera 

nebulosa e o tempo indeterminado, que ora parece não andar, ora parece correr sem trégua. 

A operação no corpo da escrita pela memória, também mergulhada na névoa da 

reconstituição do passado, reconfigura o lugar do Eu cindido, que se deixa atravessar pela 

intercessão de reminiscências mutiladas, pedaços de impressão de realidade que se 

confundem. O memorialista retoma, assim, as estratégias utilizadas pelo contista na 

construção de suas narrativas curtas:  

 

Outros indivíduos chamavam-me de cima. Outros indivíduos. Como seriam eles? 
Imaginei-os cubanos, civilizados e brancos, desgostosos por saber-me inerte, a 
bocejar. As informações minguavam. Sobral Pinto não se distinguia bem do 
soldado paciente que me arrastara quilômetros no aguaceiro. Essa comparação 
atenazava-me. Achava-me propenso a misturar homens discrepantes, 
inconciliáveis, superiores, inferiores. (MCA, p. 746). 

 

 As (des)figurações do Eu são também trespassadas pelo esforço de apreensão da 

realidade e de aproximação do Outro. Diferentemente das situações descritas no início 

desta seção, essa multiplicidade de perspectivas não resulta, inicialmente, do confronto 

com o Outro, mas reflete o Eu cindido em mil pedaços, desfigurado pela dificuldade em 

lidar com fragmentos inconciliáveis do passado e com as torções entre as experiências da 

memória e da escrita. A propensão em “misturar” os elementos ao redor parte desse jogo 

de tensões, onde o Eu busca encontrar o melhor campo de visão, mas, ao mesmo tempo, 

empenha-se em fugir a qualquer perspectiva unívoca e totalizante27. 

                                                
27  O conceito de “Dualismo chapado”, de Camila Backes dos Santos, apresenta uma outra abordagem 

psicanalítica sobre o duplo, a partir da leitura de O alienista, de Machado de Assis, sob um viés distinto 
dos contos  em que ocorre o Eu cindido, mas que poderia servir de dispositivo analítico nos casos do Eu 
confrontado: “O significado da palavra chapado remete àquele coberto de chapa, que não admite 
arremates, sobras ou dúvidas, pois está completo e nada mais lhe faz causa ou interroga./ Dualismo 
chapado é o termo que usamos neste estudo para nos referirmos às ideias científicas de Simão Bacamarte, 
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3.5 SINCOPAÇÃO DA NOITE 

 

 

 Graciliano lança mão, em Memórias do cárcere e em Insônia, de processos de 

repetição de fragmentos ou pequenos blocos, como padrões rítmicos, mas nunca buscando 

o envolvimento melódico agradável e restaurador. Sua literatura opera no contrarritmo, na 

antimelodia, criando atmosferas asfixiantes, dolorosas, de tormento quase sem fim. A 

repetição, em Graciliano, é modorrenta e sem saída, como um espaço deflagrador de todas 

as fobias, e onde o desespero dá lugar à admissão aflita e amarga de Estragon, abertura-

síntese da peça Esperando Godot, de Samuel Beckett, e mote funesto da condição humana 

no século XX: “Nada a fazer”. No entanto, a repetição não se dá pela mera disposição 

enumerada de elementos em uma determinada ordem. Os intervalos são como fissuras ou 

fendas que parecem nunca se restaurar, pois a repetição, em Graciliano Ramos, surge como 

sincopação no interior da noite. A síncope, segundo José Miguel Wisnik28, na música, é um 

padrão rítmico no intervalo entre dois tempos ou compassos. Também é o nome dado ao 

processo linguístico de omissão de um fonema no interior de um vocábulo, procedimento 

largamente utilizado pelos poetas da tradição clássica e com presença frequente na fala 

cotidiana. Deste modo, a síncope é um corte, uma intervenção no interior de dois eventos 

que exerce uma função rítmica, não por acréscimo ou acumulação, mas pela aniquilação e 

ruína. 

 No capítulo XVIII, Parte I, de Memórias do cárcere, Graciliano descreve uma de 

suas várias noites insone no porão do Manaus, sem conseguir pregar os olhos, mas também 

sem muita vontade de se entregar: “Não me ocorreu descansar: entregue a mim mesmo, 

teria passado a noite a vagar entre as redes como um sonâmbulo, arriaria em qualquer 

parte, dormiria sentado”. (MCA, p. 144). O ambiente opressivo era percorrido por uma 

narração também sufocada, com interrupções, volteios de pedaços da turba indistinta que 

ali habitava. Apesar da tosse e falta de ar provocada pelo cigarro, ele não tinha a menor 

                                                                                                                                              
pois percebemos, neste personagem, uma forte potência de enunciação nesta narrativa: o personagem 
caricatural que, imerso dentro do dual razão e desrazão, aponta uma crítica feroz do escritor aos limites de 
um saber.” (2012, p. 10). 

28  Palestra “Para além do princípio sincopante”, apresentada no Seminário Internacional Sincopação do 
mundo: dinâmicas da música e da cultura, entre 29 e 31 de julho de 2015, no Insituto de Filosofia e 
Ciências Sociais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IFCS-UFRJ). 
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intenção de largar o vício, justificando a sequência de um atrás do outro pela escassez de 

fósforos, era também um jeito de economizar. O mecanismo do vício é a repetição 

compulsiva, e que também, de algum modo, aprisiona quem se entrega a ele. Era, pelo 

menos, uma cadeia que provocava alguma satisfação, diferentemente de uma cena torpe e 

aborrecedora que o molestara no negrume daquele dia: 

 

A imagem repulsiva me atormentava: num estrado vizinho, inteiramente nu, um 
negro moço arranhava os escrotos em sossego. Indignava-me; pragas interiores 
vinham à tona e eram engolidas; lampejos de bom-senso impediam-me gritar, 
pedir ao tipo que tomasse vergonha. Efetivamente eu não tinha o direito de 
reclamar: se estivesse dormindo, o caso, para bem dizer, não existiria. (MCA, p. 
146) 

 

 Até o final do capítulo e, de forma esparsa e menos frequente, em alguns outros 

depois, o escritor retoma essa imagem, explorando-a e extenuando-a até o limite: ora 

rescrevendo com novos vocábulos, ora retomando as mesmas palavras iniciais. 

Independentemente dos recursos linguísticos utilizados, a repetição da cena reproduz a 

angústia vivida pelo escritor no ambiente prisional, mas também resulta de sua função 

como mecanismo reterritorializante da memória. No mesmo parágrafo da descrição acima, 

ele reedita a cena: “O negro se coçava tranquilamente”. E reitera a imagem com 

impressões mais incômodas, salientando aspectos ainda mais abjetos ou simplesmente 

reproduzindo com esforço de indiferença:  

 

O saco escuro, repuxado a unha, alongava-se; os testículos grossos davam à 
porcaria o jeito de uma cabaça de gargalo fino. 
[...] 
O patife jazia a dois passos de mim, quase me tocava, e procedia como se 
estivesse inteiramente só: a cara imóvel, a tromba caída, as pálpebras meio 
cerradas, as pernas abertas e curvas, na posição de uma parturiente. 
[...] 
O animal nem tinha consciência de que nos ofendia. E os dedos esticavam sem 
cessar a pelanca tisnada. 
[...] 
Sem dúvida eu me comportava pior que o negro: este apenas exibia o pelame 
nojento, não amolava as pessoas com exigências. 
[...] 
E afinal apenas distingui um braço escuro, cabeludo, grosso, um negro bestial, de 
focinho dormente, a coçar os escrotos. (MCA, p. 147-151) 

  

 Como a situação o incomodava cada vez mais, buscava no vício alguma 

possibilidade de distração. A economia dos fósforos se perdia diante da necessidade de 
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fazer acelerar o tempo, e acabam servindo também como marcador do gesto repisado pela 

narração: “Um sobressalto: necessário riscar outro fósforo. Alarmava-me o 

desaparecimento deles. Seis, cinco, quatro, um somente. Conseguiria poupá-lo até o 

amanhecer? Não conseguiria. Ligeiras pausas, cochilos, nenhum meio de avaliar em que 

ponto da noite me achava.” (MCA, p. 147). A passagem do tempo é também um elemento 

fundamental nessa reiteração de eventos reconstituídos pelo trabalho da memória. Neste 

sentido, a repetição contribui para que os ponteiros do relógio sejam manipulados pelo 

narrador. A interrupção do fluxo narrativo por elementos reiterativos tanto contrai quanto 

distende o tempo da narração, dependendo do efeito pretendido pelo autor na passagem 

respectiva. No caso acima, o gesto despreocupado e sem nenhum pudor do homem, 

justamente pelo seu prolongamento, agrava a perturbação do escritor e sua dificuldade para 

dormir.  

 

Sim ou não? Esta pergunta surgiu-me de chofre no sono profundo e acordou-me. 
A inércia findou num instante, o corpo morto levantou-se rápido, como se fosse 
impelido por um maquinismo. 
Sim ou não? Para bem dizer não era pergunta, voz interior ou fantasmagoria de 
sonho: era uma espécie de mão poderosa que me agarrava os cabelos e me 
levantava do colchão, brutalmente, me sentava na cama, arrepiado e aturdido. 
Nunca ninguém despertou de semelhante maneira. Uma garra segurando-me os 
cabelos, puxando-me para cima, forçando-me a erguer o espinhaço, e a voz 
soprava aos meus ouvidos, gritada aos meus ouvidos: — “Sim ou não?” (INS, p. 
8) 

 

 Este é o início do conto “Insônia”, seus dois primeiros parágrafos. 

Consequentemente, é o começo do livro homônimo, responsável, portanto, de dar ou 

sugerir o tom da atmosfera narrativa que irá dominar o restante da obra. Por ter sido escrito 

em julho de 1939 e publicado no mesmo mês, fica a impressão de que foi escrito sob 

encomenda ou, simplesmente, impelido pela condição financeira. Na edição de O Jornal 

em que o texto saiu, há duas ilustrações: de um homem sentado na cama e com as mãos 

levadas à cabeça, com um semblante de perturbação, e um relógio em que se sobrepõem 

estrelas e uma névoa. Nenhuma das duas, no entanto, alcançam o teor conflitivo e 

fantasmático do conto como o desenho de Dillon (Fig. 3) para a reedição no Correio da 

Manhã, em 3 de abril de 1953. A xilogravura lembra as mesmas feitas pelo russo Axl 

Leskoschek para a edição de luxo de Dois dedos (1945), destacando o ambiente noturno 

que permeia a história, mas também, pela profundidade dos pontos de fuga, a sobreposição 

de elementos não vivos e que parecem se confundir nos traços grossos e toscos da técnica 
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empregada na ilustração. O “sim” e o “não” parecem oscilar entre as duas figuras em 

primeiro plano, que, por sua vez, também se impõem como projeção da dimensão 

indiscernível em que o narrador se vê mergulhado.   

  

 
Figura 4 - Ilustração para o conto “Insônia” - Dillon 

Fonte: Correio da Manhã 
 

 A repetição dos dois advérbios é intermediada por uma conjunção de dupla 

significação em seu uso, tanto para se referir a uma alternativa, ou seja, a possibilidade de 

escolha entre dois termos, quanto para se referir a um processo de eliminação, mais 

relacionado ao universo de Graciliano Ramos. Não há possibilidades, o que há são 

exclusões e escassez de alternativas. As três vezes em que a sentença aparece nos dois 

parágrafos há um ritmo, cujo tempo se prolonga ainda mais da segunda para a terceira vez, 

e daí em diante. Impossível não pensar também na marcação das batidas de um relógio, no 

movimento onomatopaico do trem de Kurosawa em seu Dodes'ka-den (1970), nas palmas 

da peça minimalista de Steve Reich, Clapping music (1972).  

 O procedimento reiterativo, de modo semelhante ao episódio no porão do Manaus, 

explora as imagens que surgem fragmentadas e indefinidas, que ressoam em versões de si 
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mesmas em um esforço de apreensão da confusa realidade em torno e de penetração na 

densa névoa sufocando a noite. A “mão poderosa” que o agarrava pelos cabelos, depois se 

transfigura em uma “garra”, salientando o processo de despersonalização atravessado pelo 

narrador. A “voz interior ou fantasmagoria de sonho” também retorna sussurante e 

escandalosa, sem nenhum conectivo na sentença que defina, de fato, a sua natureza. O 

deslocamento, assim, de um mesmo elemento entre os polos não se dá necessariamente 

entre posições extremas, diametralmente opostas. Na literatura de Graciliano e seu 

tiquetaquear entre as repetições, não há como delimitar o lugar dos elementos. Ao 

contrário, a impossível localização de cada um deles nos vetores do espaço narrativo 

potencializa a angústia e a atmosfera nebulosa e noturna do conto. 

 Edgar Allan Poe, em seu famoso ensaio Filosofia da composição (1846), sobre o 

processo criativo de uma de suas maiores realizações, o poema “O corvo”, traz pontuações 

interessantes acerca dos procedimentos compositivos utilizados para alcançar a atmosfera 

funesta e os efeitos de terrível fascinação do texto. Ao levantar todos os efeitos artísticos 

mais utilizados na criação poética, Poe chegou à conclusão que nenhum foi tão largamente 

posto em uso como o “refrão” (refrain)29. No entanto, o poeta norte-americano observou 

que o recurso precisava de aprimoramento, pois estava ainda limitado à sua fórmula 

primitiva de repetição de um som e de uma ideia, de cuja monotonia o poeta extrai o prazer 

proporcionado pelo poema: “Resolvi fazer diferente, e, assim, ampliar o efeito, ao aderir, 

em geral, à monotonia do som, mas variando continuadamente a da ideia: ou seja, decidi 

produzir continuamente novos efeitos pela variação da aplicação do refrão, mantendo este, 

na maioria das vezes, invariável.”30 (1984, p. 17, grifo do autor). Tanto em Insônia quanto 

em Memórias do cárcere, Graciliano lança mão desses recursos, aumentando ainda mais a 

eficiência narrativa do ar sufocante e da desesperança acometidos pelos personagens. É 

possível que no livro de contos o escritor alcance resultado um pouco melhor, visto que, 

justamente pela estrutura narrativa dos textos, se torna menos dispersivo o efeito das 

repetições.  

  

                                                
29  Também significa “repetição” ou, como verbo, “privar-se de algo ou de fazer algo”. Etimologicamente, 

desde o francês antigo ao inglês medieval, vem de “quebrar, interromper, romper”. Na versificação 
portuguesa, o refrão poético é chamado de “estribilho”. 

30  Tradução minha. No original: “I resolved to diversify, and so vastly heighten, the effect, by adhering, in 
general, to monotone of sound, while I continually varied that of thought: that is to say, I determined to 
produce continuosly novel effects, by the variation of the application of the refrain - the refrain itself 
remaining, for the most part, invaried”.  
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Um, dois, um, dois. Certamente são as pancadas de um pêndulo inexistente. Um, 
dois, um, dois. Ouvindo isto, acabarei dormindo sentado. E escorregarei no 
colchão, mergulharei a cabeça no travesseiro, como um bruto, levantar-me-ei 
tranquilo com os rumores da rua, os pregões dos vendedores, que nunca escuto. 
Um, dois, um, dois. Não consigo estirar-me na cama, embrutecer-me novamente: 
impossível a adaptação aos lençóis e às coisas moles que enchem o colchão e os 
travesseiros. Certamente aquilo foi alucinação, esforço-me por acreditar que uma 
alucinação me agarrou os cabelos e me conservou deste modo, inteiriçado, os 
olhos muito abertos, cheio de pavores. Que pavores? Por que tremo, tento 
sustentar-me em coisas passadas, frágeis, teias de aranha? (INS, p. 9) 

 

 A impressão do tique-taque do relógio sugerida já no trecho citado anteriormente se 

confirma nesta passagem, com a referência direta ao mecanismo de marcação do tempo. A 

repetição da contagem também se manifesta como desdobramento de um Eu desfigurado 

pela impossibilidade de apreensão da realidade em torno. Em Memórias do cárcere, 

Graciliano faz uso do mesmo recurso para reproduzir a marcha dos militares da caserna, a 

mecânica rotina imposta na prisão dos detentos, assim como a angustiosa passagem, ou 

tentativa de passagem, do tempo, visto que, ao descrevê-lo por meio da dupla repetição dos 

numerais, o escritor parece aprisionado pelo retorno dele ao mesmo ponto inicial. Tudo 

velho de novo. “Um, dois, um, dois. Se as nossas cabeças funcionavam, é bom que deixem 

de funcionar e nos transformemos em autômatos: um, dois, um, dois. Dentro em pouco o 

sargento exigirá meia-volta e tornaremos — um, dois, um, dois — a meter os sapatos na 

lama.” (MCA, p. 127). O automatismo das práticas prisionais faz parte dos mecanismos 

coercitivos de que trata Foucault (2004), responsáveis pelo controle e manipulação da 

comunidade carcerária. Entretanto, ao retomar inter/intratextualmente as mesmas 

estratégias de “Insônia”, Graciliano atenta para mecanismos ainda mais subterrâneos, 

mesmo que ressaltados por tais práticas.  

 Na psicanálise, a repetição é um de seus quatro conceitos fundamentais, segundo 

Jacques Lacan no volume 11 de seus Seminários. Ele comenta o texto “Recordar, repetir e 

elaborar” (2010), de Sigmund Freud, em que este discute as dimensões teórica e clínica da 

repetição. O psicanalista austríaco apresenta a diferença de duas práticas clínicas por ele 

utilizadas, e que acabaram contribuindo para a criação da psicanálise. A primeira fazia uso 

de tratamento hipnótico e da recordação, onde o analisando se colocava em uma situação 

do passado em nada relacionada ao presente, então descrevia os processos mentais 

originados dessa prática. No entanto, com as intervenções da resistência, tornava-se difícil 

o paciente se entregar ao impulso da recordação, substituído pela compulsão de repetir, ou 

seja, em vez de “reproduzir” uma determinada lembrança, o analisando passa a “atuar” a 
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repetição. Assim, segundo Freud, a elaboração das resistências torna-se fundamental para o 

tratamento do analisando com o uso das associações livres, no caso da repetição, em vez  

da influência por sugestão, como feito pela hipnose (2010, p. 210). 

 Lacan, por sua vez, além de discutir o texto freudiano, também traz para a sua 

análise importante obra do filósofo Søren Kierkegaard intitulada A repetição (1843)31, em 

que este afirma: “A dialéctica da repetição é fácil; porque aquilo que se repete foi, caso 

contrário não podia repetir-se, mas precisamente o facto de ter sido faz com que a 

repetição seja algo novo [...]. A recordação é a visão étnica [pagã] da vida, a repetição é a 

visão moderna.” (2009, p. 51). O psicanalista francês relaciona os conceitos de 

Kierkegaard e Freud pelo fato de os dois postularem a repetição como a exigência do novo 

para que seja processada, deste modo, ela “se volta para o lúdico que faz, desse novo, sua 

dimensão”, cujo segredo está na “diversidade mais radical que constitui a repetição em si 

mesma”. (1985, p. 62). Portanto, repetir, numa perspectiva psicanalítica, não é 

simplesmente apresentar uma sequência de cópias idênticas, como a produção seriada de 

um determinado produto, mas a retomada (reprise) de um determinado dado objetual, para 

usar um termo lacaniano, produzido pelo sujeito a partir das intervenções da resistência 

elaborada, responsável pela variação do que se repete.  

 Se repetir é diferente de recordar, a estratégia de que lança mão Graciliano Ramos 

busca dar conta das fraturas impossíveis de calcificação, espalhadas nas águas turvas do 

passado. Assim, a técnica se mostra eficiente na medida em que nos coloca frente ao 

problema da fragmentação da experiência do sujeito em crise. Em vez de simplesmente se 

deixar levar pelas disjunções do esquecimento e da incompatibilidade com o real, o 

escritor opera, pela linguagem, na transgressão do fluxo conduzido pelo pensamento, agora 

reconduzido pela ficção e suas estratégias e procedimentos estético-narrativos. Como 

adverte Virginia Woolf, a partir de William Blake: “‘Eu não interromperei o conflito 

mental’, escreveu Blake. Conflito mental significa pensar contra a corrente, não com ela.” 

(2009, p. 2)32  

 

 

 
                                                
31  Tradução, em língua portuguesa, do original dinamarquês Gjentagelsen. Em francês, a obra de 

Kierkegaard costuma ser traduzida como La reprise, que, em português, significa “recuperação, 
retomada”, enquanto o conceito de Freud (Wiederholung), como répétition. 

32  Tradução minha. No original: “‘I will not cease from mental fight’, Blake wrote. Mental fight means 
thinking against the current, not with it.” 
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3.6 ABUNDÂNCIA EM SOLO SECO: EXCESSO OU EXPRESSÃO? 

 

 

 De um modo geral, Graciliano Ramos costuma ser definido como um escritor seco, 

enxuto, econômico nos vocábulos e nas estruturas sintáticas. Ele parece observar 

rigorosamente os ensinamentos da lavadeiras de Alagoas, especialmente se considerarmos 

os romances S. Bernardo e Vidas secas, obras de extraordinário vigor literário, 

potencializando ainda mais a condição dramática de seus personagens. Contudo, alguns 

textos parecem fugir à regra, como esta passagem do capítulo-prefácio de Memórias do 

cárcere:  

 

Não me agarram métodos, nada me força a exames vagarosos. Por outro lado, 
não me obrigo a reduzir um panorama, sujeitá-lo a dimensões regulares, atender 
ao paginador e ao horário do passageiro do bonde. Posso andar para a direita e 
para a esquerda como um vagabundo, deter-me em longas paradas, saltar 
passagens desprovidas de interesse, passear, correr, voltar a lugares conhecidos. 
Omitirei acontecimentos essenciais ou mencioná-los-ei de relance, como se os 
enxergasse pelos vidros pequenos de um binóculo; ampliarei insignificâncias, 
repeti-las-ei até cansar, se isto me parecer conveniente. (MCA, p. 12) 

 

 Ao contrário da ideia de uma literatura seca e econômica, Graciliano surge 

abundante e excessivo, exagerando, inclusive, na extensão dos próprios períodos que 

compõem o trecho lido, algo contraditório para um escritor sobre o qual se observa, em 

geral, justamente o oposto. No entanto, a “abundância” identificada na passagem citada 

não é nenhuma novidade em sua fortuna crítica. Antonio Candido já havia apontado essa 

tendência em Angústia, não por acaso, o livro que considera menos eficiente dos romances 

do escritor: “Romance excessivo, contrasta com a discrição, o despojamento dos outros 

[...]. Não sendo o melhor, engastam-se [‘as partes gordurosas’] em seu tecido nem sempre 

firme, entre defeitos de conjunto, as páginas e trechos mais fortes do autor” (2006, p. 47). 

Pouco foi comentado sobre esse aspecto, em virtude, talvez, da concisão e economia verbal 

características de sua obra. Ou simplesmente por não ser um aspecto fundamental, o que 

também é questionável. 

 A citação parte, na verdade, de um posicionamento muito bem definido por 

Graciliano no exercício de seu ofício, e sobre o qual já foi falado neste capítulo: a 

inegociável e plena liberdade criadora do artista. Além disso, o escritor atesta a 

legitimidade do relato sobre os eventos passados, ainda que sofram as intervenções do seu 
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olhar de ficcionista, indissociável do processo de reconstituição. Sintaticamente, é um 

trecho construído com períodos longos, apesar de bem articulados e coesos. Do primeiro 

até o último, percebe-se uma expansão gradativa da frase, até se ampliar junto com as 

“insignificâncias” anunciadas no respectivo trecho da oração. Graciliano escreve sem 

pressa alguma. Não se obriga a “exames vagarosos”, mas os realiza sem pejo. Assim como 

reduz, corta, elimina, ele não se furta em acrescentar, distender e ampliar o quanto for 

preciso. 

 Como visto no capítulo referente aos contos, a edição de Dois dedos contou com 

xilogravuras de Axl Leskoschek, artista conhecido por ter ilustrado as edições de 

Dostoiévski no Brasil. Sua técnica lembra a mesma utilizada por Oswaldo Goeldi, mas as 

gravuras de Leskoschek parecem mais fuliginosas e dramáticas, acentuando a crise em que 

vivem mergulhados os personagens de Graciliano Ramos. A chegada da xilogravura no 

Brasil foi um dos fatores fundamentais para a propagação do expressionismo alemão entre 

os artistas brasileiros. A exposição de Anita Malfatti, em 1917, além de ter sido o estopim 

do movimento modernista, foi um importante momento de divulgação da estética 

expressionista, contudo, sua influência se deu, especialmente, pelo surgimento de grandes 

gravuristas, muitos, inclusive, alunos de Leskoschek, como Fayga Ostrower e Ivan Serpa. 

A vanguarda europeia alemã tem, portanto, relações muito próximas com os artistas 

brasileiros, tendo formado uma galeria de nomes decisivos para a consolidação da estética 

expressionista33 entre nós. 

                                                
33  Giulio Carlo Argan (1992), em seu clássico Arte moderna, define o expressionismo já no título do 

capítulo dedicado a esta estética: “A arte como expressão”. Embora seja geralmente considerada como 

arte alemã, Argan nos lembra que ela surgiu em dois centros distintos, formados quase simultaneamente: 

com os fauves, na França, e o movimento Die Brücke (“a ponte”), na Alemanha. Ao contrário da 

impressão, a expressão “é um movimento [...] do interior para o exterior: é o sujeito que por si imprime o 

objeto.” (ARGAN, 1992, p. 227). Para o expressionismo, portanto, é fundamental “a abordagem direta do 

real”, seja pela subjetivação, quando o sujeito assume em si mesmo a realidade, ou pela objetivação, ao 

projetar-se sobre a realidade. Argan argumenta ainda que, embora tanto o expressionismo quanto o 

impressionismo sejam artes comprometidas com a realidade, ou seja, são “movimentos realistas”, o 

primeiro recusa a transcendência da experiência humana, pois se apresenta como “uma arte engajada, que 

tende a incidir profundamente sobre a situação histórica”, colocando “o problema da relação concreta 

com a sociedade, e, portanto, da comunicação”. (1992, p. 227). Pelo fato de o movimento expressionista 

ser calcado na técnica, na realização criativa de um determinado trabalho, ainda segundo o historiador de 

arte italiano, as artes gráficas, especialmente a xilogravura, tornaram-se tão importantes para o seu 

desenvolvimento (1992, p. 236). Não se trata da utilização da técnica pela técnica, é algo que está além 
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Figura 5 - Xilogravura de Axl Leskoschek 

Fonte: Dois dedos (1945) 
  

 As gravuras de Leskoschek para o livro de Graciliano retratam indivíduos em 

situações de solidão, ou que remetem a esse estado de espírito. Há uma carga de 

dramaticidade no contraste da luz e da sombra, assim como nas expressões fisionômicas de 

alguns personagens. No caso da ilustração anterior (Fig. 5), é evidente a inquietação do 

homem em sua cama. O modo como o braço semidobrado segura o cobertor não deixa 

claro se ele está querendo se cobrir ou descobrir. A cabeça meio deslocada para a ponta da 

cama, fora do travesseiro, bem como os traços dos olhos e da boca expõem sua 

                                                                                                                                              
disso. A relação entre expressão e comunicação por meio da imagem é fundamental: “a expressão não é 

uma misteriosa mensagem que o artista anuncia profeticamente ao mundo, mas sim comunicação de um 

homem a outro.” (ARGAN, 1992, p. 238). A xilogravura traz em si as marcas do seu processo violento 

realizado pela força insistente das mãos do homem. Os traços grossos e de pouca precisão no seu 

contorno, o predomínio do contraste com a cor escura e a aparência supostamente rudimentar das imagens 

desenhadas imprimem às gravuras em madeira o empenho invisível do artista dedicado na sua fabricação. 

Portanto, elas não são apenas sugestões de figuras ou paisagens dissolutas em uma superfície quase 

homogênea em jogos de luz e sombra, mas são também as mãos, os olhos e os dias que não estão ali.  
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inquietação, agindo como se estivesse claramente incomodado e não conseguisse dormir. 

Apesar de a cena em si já apresentar certo movimento, a intensidade dramática se eleva 

quando surge atrás dele algo que parece ser a cabeça de uma criatura não identificável. 

Apenas os olhos, o nariz e a boca, todos grandes e exagerados, dão o indício de se tratar de 

um ser não humano, que parece se confundir com a cama e parte da parede próxima à 

janela. O gravurista austríaco consegue captar as metamorfoses alucinatórias dos contos, 

especialmene o primeiro, ao qual se refere a ilustração referida. 

 

A princípio foi um deslumbramento, a casa girando, a cama girando, ele também 
girando em torno da mulher, transformado em mosca. Girando, aproximando-se 
e afastando-se, mosca. E a necessidade de pousar, de se livrar dos giros 
vertiginosos. A figura de Gaúcho esboçou-se e logo se dissipou, os óculos do 
homem da loja e os vidros da casa fronteira confundiram-se um instante e 
esmoreceram. Novas pancadas de relógio, novos apitos e cantos de galos, 
chegaram-lhe aos ouvidos, mas deixaram-no indiferente, voando. E aconteceu o 
desastre. Uma loucura, a maior das loucuras: baixou-se e espremeu um beijo na 
boca da moça. (INS, p. 31) 

 

 No conto “Um ladrão”, de onde foi extraída esta citação, Graciliano ficcionaliza 

uma história contada por Gaúcho, companheiro de cadeia quando esteve preso na Colônia 

Correcional, em Ilha Grande, e um dos indivíduos por quem mais teve interesse e empatia 

no período em que lá esteve. A situação descrita pelo narrador parece, inicialmente, banal, 

um simples ladrão invade uma casa para roubar os objetos de valor que puder encontrar. 

Mas a literatura não é o que se conta, mas como se conta. A profundidade psicológica 

explorada pelo escritor na atividade do criminoso e a distensão temporal da narrativa 

conferem um clima de expectativas em torno do desenrolar daquela incursão noturna na 

casa alheia. No trecho citado, Graciliano leva quase um parágrafo inteiro para descrever o 

beijo do ladrão na moça que dormia em um dos quartos da casa. Mesmo falando deste 

modo mais sucinto, a cena em si já nos parece absurda e completamente inverossímil.  

 O uso de repetições, neste caso, ao contrário dos exemplos apresentados na seção 

anterior, contribuem para esse excesso da descrição da atividade do ladrão dentro da casa. 

Mesmo assim, não são repetições acidentais, elas cumprem uma função bem determinada 

para o instante pleno de tensões que antecipam o ato imprudente. O verbo “girar” tenciona 

reproduzir o efeito que o significado do vocábulo expressa, bem como a recorrência de 

determinadas estruturas sintáticas. Em livros mais enxutos, como S. Bernardo, por 

exemplo, Graciliano precisa de apenas um capítulo para fazer Paulo Honório tomar a 
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fazenda, enquanto José Lins do Rego leva um ciclo inteiro de cinco volumes para fazer um 

burguês se apropriar e, assim, romper com a herança do patriarcado (SÜSSEKIND, 1984, 

p. 172). No entanto, é possível encontrar no romance vocábulos que remetem ao excesso 

identificado no livro de contos e de memórias: “Sou um aleijado. Devo ter um coração 

miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens. E um nariz 

enorme, uma boca enorme, dedos enormes.” (SBE, p. 198). Em Vidas secas, a famosa 

passagem em que a cachorra Baleia enxerga Fabiano e sua mão enorme, e se vê em um 

mundo cheio de preás “gordos, enormes”, além de servirem para contrastar a sequidão da 

vida dos sertanejos no romance, no caso de Paulo Honário, acentuam ainda mais a 

diferença observada por ele em relação aos outros. 

 Interessante notar que os dois casos citados, dos dois livros que melhor reúnem 

estruturalmente a característica secura da literatura do Velho Graça, ocorrem em situações 

de autoprospecção íntima dos personagens, ou seja, em que são investigados os complexos 

liames da consciência. Não seriam, portanto, recursos excessivos, antes, expressivos, ou 

expressionais, ou ainda expressionistas, se quisermos identificar o esboço das influências 

vanguardistas já nesse período. Ocorre que, em Insônia e Memórias do cárcere, Graciliano 

investe em mergulho ainda mais profundo, onde os laços em que se costuram as redes da 

consciência se desgastam e se atam aos já puídos do inconsciente, levando seus 

personagens a um lugar indiscernível e de compulsória purgação dos erros. A influência 

expressionista aqui é mais decisiva, pois explora esteticamente os insolúveis conflitos do 

mundo interior projetado no exterior.  No entanto, há outros exemplos em que Graciliano, 

apesar de também serem identificados traços expressionistas, não se detém no mundo 

interior dos personagens, mas faz uso da projeção de seus conflitos íntimos para pôr à baila 

problemas do mundo exterior, como a submissão do poder judiciário ao regime. 

  

Debruçado à janela interna, vi Sebastião Hora e o advogado Nunes Leite 
deixarem a sala, atravessarem o pátio, entrarem numa espécie de secretaria, à 
esquerda. O primeiro ia bastante preocupado e não me avistou; o segundo 
chorava. Estranhei novamente a frieza de Hora, a indiferença ao aceno que lhe 
fiz, mas logo desviei a atenção para o homem que o acompanhava. Passou a um 
metro de distância e pude observá-lo. Eu nunca havia notado coisa assim, nem 
imaginava que alguém chorasse daquela maneira. Para bem dizer não havia 
lágrimas: era um borbotão a rolar no rosto, a cair na roupa, como se torneiras 
íntimas se houvessem relaxado, quisessem derramar todo o líquido do corpo. À 
luz forte do sol, o jato brilhava. Nenhum pudor, nem o gesto maquinal de pôr as 
mãos na cara, tentar esconder a imensa fraqueza. Um soluço, único soluço, uivo 
rouco; não subia nem descia; enquanto durou a passagem ressoou monótono, 
invariável: parecia que o homem não tomava fôlego. (MCA, p. 102) 
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 Este é o primeiro parágrafo do capítulo XIII, Parte I, de Memórias do cárcere, que 

foi publicado com o título “Cena de prisão”, em 15 de janeiro de 1950, no “Suplemento de 

Literatura e Arte”, do Correio da Manhã. Cotejando os dois textos, praticamente, nada 

mudou, com exceção dos nomes, apresentados apenas pelas suas inicias no artigo do 

jornal, “S.H.” e “N.L.”. Dos capítulos do livro, este talvez seja um dos mais próximos à 

estrutura da narrativa curta. A eficiência dos recursos compositivos deste gênero foram 

determinantes para o êxito logrado, além de contribuírem decisivamente para que o escritor 

alagoano fosse eficiente no uso experimental das técnicas narrativas empregadas em 

Insônia. O exagero da cena descrita exerce também uma função de antecipação, algo muito 

comum em alguns capítulos de Memórias do cárcere. O leitor, ao mesmo tempo 

impressionado com a situação e inquieto com seu desdobramento, indaga quais foram as 

razões que levaram o homem a semelhante descompostura, pouco antes do final do 

parágrafo. A “imagem de completo desespero”, após causar “sombrio mal-estar” no 

escritor-personagem, provoca, no escritor-narrador, uma série de reflexões sobre a crise do 

sistema judiciário no ambiente de incertezas e arbítrios instaurado pelo regime de exceção.  

 O contraste do advogado e de seu cliente avulta ainda mais as disparidades entre o 

preconizado pela lei e o executado por aqueles que deveriam, na verdade, estarem 

submetidos a ela. O descontrole do homem reproduz o excessivo controle de outros 

homens, além da completa inutilidade da letra fria da lei. A imagem é carregada de 

expressões que, de certo modo, caricaturizam o advogado, beirando o patético. A tênue 

linha só não é atravessada justamente pelas inquirições analíticas do narrador, passando a 

adotar estruturas sintáticas mais concisas, porém conservando vocábulos abundantes e 

expressões que nos remetem ao exagero: “Impossível defender o direito de alguém. 

Propriamente já não havia direito. A lei fora transgredida, a lei velha e sonolenta, imóvel 

carrancismo exposto em duros volumes redigidos em língua morta.” (MCA, p. 106). Ao 

lançar mão desses recursos, Graciliano nos atenta para a gravidade da situação política 

naquele período  de “treva e morte”. Muitas vezes, essas “coisas verdadeiras podem não 

ser verossímeis”. Como acreditar nelas? Ele não guarda essa ilusão. Contudo, por meio de 

estratégias estético-narrativas como esta, o leitor será provocado, açulado, forçado a pensar 

fora da realidade sistemática dos dias ordinários e comuns. E isto não é nenhum exagero.



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 NOTURNIDADE E INSONOLÊNCIA NA ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA 

 

 
As trevas cobriam o abismo 

Gênesis 1: 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

4.1 SOB O SIGNO DA NOITE 

 

 

Embora seja possível identificar rastros (em sentido derridiano) da experiência prisional 

em toda a produção de Graciliano Ramos posterior aos eventos traumáticos, apenas em 

Memórias do cárcere e Insônia o substrato do vivido surge como matéria-prima 

fundamental. No caso do livro de contos, não são todas as histórias, mas as selecionadas 

para as análises aqui empreendidas, como “Insônia”, “Paulo”, “O relógio do hospital” e 

“Um ladrão”. Mesmo assim, os eixos em que se entrelaçam e se retorcem esteticamente 

esses livros são movidos pelas fricções dos corpos aprisionados, tanto o corpo libertado 

pelo dispositivo jurídico (habeas corpus) quanto o corpo da escrita explorada pelo escritor 

em suas estratégias estético-narrativas (habeas verba). 

 As relações entre Memórias do cárcere e Infância costumam ter uma atenção maior 

da crítica, embora poucos tenham se aventurado em uma análise substancial das duas 

obras. Como já mencionado anteriormente, o livro de Gustavo Silveira Ribeiro, Abertura 

entre as nuvens (2012), é um importante estudo sobre as reminiscências infantis do Velho 

Graça. No capítulo intitulado “A violência e seus avessos”, Ribeiro adota a chave de leitura 

destacada acima, indo além da mera intercessão temária entre os dois textos. Para o 

ensaísta, assim como Infância, o livro sobre a cadeia é “uma narrativa do aprendizado” 

(2012, p. 109), pedagogia só tornada possível pelo movimento de aproximação do Outro, o 

que nunca foi simples para Graciliano Ramos, que depositava em si mesmo as causas dessa 

dificuldade: “Devo ser desagradável, afasto as relações.” (MCA, p. 268).  

 As referências eventuais que o escritor faz à sua meninice em Memórias do cárcere 

buscam não apenas servir de dispositivo reminiscente, recurso exitoso no livro em que o 

período infantil foi abarcado, mas também, e principalmente, para tentar penetrar nas 

trevas nebulosas do tempo atravessado na prisão: “Em geral me envergonhava por 

objeções vagas, qualquer dito que revelasse a mais leve censura me tocava melindres 

bestas. Talvez isso fosse consequência de brutalidades e castigos suportados na infância”. 

(MCA, p. 63). O esforço de compreensão de determinados comportamentos da vida adulta 

leva o escritor a lançar esse olhar retrospectivo ao tempo que antecede a linguagem (infans, 

i.e., “sem fala”), mas não em uma dimensão especular meramente narcísica, perigo 

inevitável em que resvala qualquer escrita autobiográfica. Para fugir a isto, argumenta 

Ribeiro, Graciliano realiza um “retrato de um e de todos, imagem ao mesmo tempo pessoal 
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e coletiva do drama ético que atravessa a sua obra.” (2012, p. 124). A lente da câmera que 

tira essa fotografia está embaçada, coberta pelos signos que orientam o ponto de vista do 

narrador na reconstituição dos eventos passados. Em Infância, as nuvens; em Insônia, a 

noite.  

 No caso de Infância, o capítulo inicial já apresenta a perspectiva narrativa 

dominante ao longo do livro, título adotado pertinentemente por Gustavo Silveira Ribeiro 

em seu ensaio sobre a obra. As “nuvens”, para Graciliano Ramos, servem como tentativa 

de “solução de continuidade”, pois a imprecisa concatenação das cenas da infância 

apresentava “pontos nebulosos, ilhas esboçando-se no universo vazio” (INF, p. 6), mas 

também servem, se pensarmos na natureza física desse fenômeno meteorológico, como 

índice da polimorfização que as lembranças sofrem no processo de rememoração, o que as 

tornam passíveis da ficcionalização empreendida pelo escritor. O exercício infantil de 

imaginar figuras diversas nas nuvens, além de destacar a potência criativa nessa fase da 

vida, revela ainda o quanto a inconsistência dos objetos imaginados amplia, por outro lado, 

a intensidade fulgurosa do instante. Por essa razão, Graciliano se volta para tanto tempo 

atrás, para resgatar a incandescência do olhar do menino e lançá-lo sobre o presente fosco 

em que se encontra.  

 Não obstante a “ignorância” da criança, que prefiro chamar, como Lêdo Ivo sobre a 

realidade, de “des-linguagem”34, não é algo carregado pela conotação negativa que possui 

entre os mais crescidos. A des-linguagem infantil caracteriza a natureza crua das crianças, 

por isso, muitas vezes, elas podem nos parecer cruéis. O embate com essa “realidade da 

vida” não é intermediado por camadas, máscaras ou véus, nem monitorado por dispositivos 

de direção. A crueza des-linguística os leva a uma jornada espeleológica pelas cavernas 

inexploradas da realidade, para tomar aqui uma das metáforas utilizadas por Jeanne Marie 

Gagnebin (1999) em seu ensaio sobre “Infância berlinense”, de Walter Benjamin. Os “mal-

entendidos infantis”, muitas vezes motivo de reações galhofeiras dos mais velhos, são, para 

o filósofo alemão, uma grande vantagem, pois também indicam o “acesso privilegiado à 

linguagem que a criança ainda tem, pois, para ela, as palavras não são primeiro 

instrumentos de comunicação, mas, sim, ‘cavernas’ a serem exploradas ou ‘nuvens’ nas 

quais se envolve e desaparece”. (GAGNEBIN, 1999, p. 82). Por isso, a criança, por não 

                                                
34  Em seu último livro, pouco antes de morrer, anota o poeta: “A função da literatura não é a de refletir a 

realidade,  sim a de criar uma realidade que só a linguagem tem condições de produzir. A literatura é a 
realidade da linguagem, e não a realidade da vida, que se exprime através de uma des-linguagem”. (2013, 
p. 35). 
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conhecer os limites do mundo, testa-os constantemente, colocando-se, assim, em situação 

de perigo o tempo inteiro, para o seu divertimento, e para o desespero dos adultos. O átimo 

de tempo do desvanecimento das nuvens tem quase a duração do piscar de olhos que pode 

durar a integridade física dos pequenos, como a nuvem do poema de Bertolt Brecht, que 

desaparece diante do olhar do sujeito lírico e da fugacidade irresistível da lembrança35.  

 Em Insônia, a noturnidade, embora resulte em imprecisões semelhantes às nuvens 

infantis, expõe as torções da experiência vivida pelo escritor encarcerado em 

deslocamentos de consequências mais dolorosas, o que se evidencia pelo turvamento e pela 

fragmentação dos narradores de cada uma das histórias sob o signo da noite e do delírio. Se 

para a criança o perigo inexiste e só o que interessa é desbravar o mundo que se apresenta 

sob o véu das nuvens indistintas da des-linguagem, para o homem maduro que se 

embrenha na noite, cada passo é antecipado pela expectativa do próprio movimento a ser 

dado e todas as consequências que isto pode resultar. Nos dois casos, a condição do 

desconhecido dita o ritmo da imersão na realidade, mas enquanto a criança se lança sem 

travas, como se não houvesse nada mais que o instante, o adulto lança, a partir do conjunto 

de precauções adquiridas no passado, as travas para se proteger da possibilidade da 

extinção de um futuro possível. 

 

Essas sensações desencontradas, parciais, fragmentárias, se entrelaçam a 
sensações semelhantes de situações críticas experimentadas tanto pelo Graciliano 
de Infância, quanto pelo de Memórias do cárcere, estabelecendo, através da 
repetição diferencial, um campo fecundo de relações intertextuais, 
esclarecedoras a seu modo do funcionamento da linguagem da memória. Dessa 
forma, é possível aproximar, enquanto eventos reminiscentes que passam pelo 
corpo do sujeito e aí adquirem significado, o intricado labirinto de impressões 
acústicas gravadas no presente dos contos com os acessos periódicos de cegueira 
que acometem Graciliano na infância e durante seu período de encarceramento. 
(MIRANDA, 2009, p. 125).              

 

 Embora possamos incluir Angústia neste grupo pelas relações metalinguísticas com 

Memórias do cárcere, apenas nas obras destacadas por Miranda podemos identificar 

                                                
35  “Naquele dia, num mês azul de setembro, / Em silêncio, à sombra da ameixeira, / Eu a tomei nos braços: 

amor pálido e / Quieto, como um sonho formoso. / E acima de nós, no belo céu do verão / Havia uma 
nuvem, que olhei longamente: / Era bem alva, estava bem no alto / Ao olhar novamente, desapareceu. // 
Desde então muitas luas passaram / Mostrando no céu seu alvor. / As ameixeiras foram talvez cortadas / E 
se me perguntas para onde foi o amor, / Respondo: Não consigo lembrar. / Mas sei, sim, o que queres 
dizer / Suas feições, porém, para sempre se foram / Sei apenas que naquele dia a beijei. // E mesmo o 
beijo, já o teria esquecido / Não fosse aquela nuvem no céu / Dela sei e sempre saberei: / Era bem alva, 
estava bem no alto. / As ameixeiras talvez ainda cresçam. / E ela agora deve ter muitos filhos / Mas 
aquela nuvem que cresceu alguns minutos / Ao olhar novamente, desapareceu.” (BRECHT, 2001, p. 50). 
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articulações e desdobramentos estético-narrativos que as tornam fundamentais para a 

compreensão do projeto literário de Graciliano Ramos reconfigurado após a experiência na 

prisão. As “sensações desencontradas, parciais, fragmentárias” são observadas nos contos 

de Insônia, mais especificamente “Paulo” e “O relógio do hospital”, que Miranda analisa 

pouco antes do trecho citado. Contudo, como salienta o crítico, também são encontradas 

nos dois livros autobiográficos do escritor alagoano, e, portanto, contribuem para 

esclarecer, por meio de “um campo fecundo de relações intertextuais”, o “funcionamento 

da linguagem da memória”. 

 O conto “Cegueira”, de Infância, mencionado por Miranda, apresenta tensões que 

se agravam no percurso tanto do insone quanto do encarcerado, afastando-se um pouco da 

nebulosidade predominante no livro e buscando penetrar na realidade pelas trevas em que 

se viu mergulhado compulsoriamente o menino atingido pela oftalmia. Se a experiência da 

leitura descrita em “Os astrônomos”, do mesmo livro, culmina no esclarecimento tímido e 

gradual dos “pontos obscuros”, a “doença de olhos” forçava-o ao movimento inverso: “Na 

escuridão percebi o valor enorme das palavras.” (INF, p. 99). E diante das trevas, o menino 

tinha que se contentar “com migalhas de sons, farrapos de imagens, dolorosos” (INF, p. 

102), mas com os quais buscava restabelecer sua relação com o mundo, privada na ocasião 

pela enfermidade, como Demódoco, na Odisseia, que, sendo cego, impressiona Odisseu 

pela fidelidade com que canta os eventos vividos por ele, algo impossível para quem não 

estivesse presente, ainda mais alguém impossibilitado de enxergar (HOMERO, 2011, p. 

245; Canto VIII, 485-497). A diferença é que o menino não tinha ainda o artifício do aedo 

e sua condição era, portanto, “pré-rapsódica”. A linguagem é a condição do testemunho, 

seja ele visual ou auricular.  

 No caso do narrador dos contos de Insônia, o horizonte de expectativas delimita as 

posições que ele assume na história. Ao tentar se desvencilhar desses grilhões, ele implode 

qualquer tentativa de uniformização do sujeito, por isso os personagens das narrativas 

curtas, especialmente as chamadas aqui de “noturnas”, estão em constante disjunção e 

esforço de conciliação com um Eu repartido, estilhaços de uma experiência com a 

realidade que nunca se completa. Embora também seja identificável em Infância essa 

mesma dificuldade de conciliação dos fragmentos, ela não lida com as mesmas camadas 

em que se inscrevem os narradores de Insônia e de Memórias do cárcere, que se 

embrenham na noite, no que ela tem de potencializadora de receios e reinvenções e do que 

é indiscernível. Enquanto o memorialista, ao conseguir “enxergar luz a distância”, precisa 
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emergir “lentamente daquele mundo horrível de treva e morte” (MCA, p. 10), o contista 

nos conduz ao hospital onde um dos narradores está preso a uma cama e ao som angustioso 

de um relógio,  e a “treva chega de repente, entra pelas janelas, vence a luz da lâmpada.” 

(INS, p. 26). 

 O topos “noite” na literatura brasileira aparece em praticamente todos os períodos, 

mas com maior ocorrência no romantismo e no modernismo. No primeiro, os motivos são 

bem evidentes, principalmente em sua segunda fase, denominada por alguns de 

“ultrarromantismo”, e que tem no poeta Álvares de Azevedo um de seus nomes mais 

representativos. Seu Noite na taverna traz já no título o índice da atmosfera que permeia 

toda a sua obra. Entre os modernistas, é muito comum a evocação da noite como signo da 

imersão profunda e conflituosa nos meandros inacessíveis da intimidade, como no 

romantismo, mas também surge como reconfiguração da experiência do sujeito com o 

espaço ao redor, o homem restaurando a sua relação com a cidade e seus processos de 

transformação, e que reflete, de algum modo, a sua relação consigo mesmo. Os chamados 

“Noturnos”, tal como as peças musicais de grandes compositores clássicos, aparecem com 

frequência na obra dos poetas do modernismo. Mário de Andrade está entre os que mais 

exploraram o topos em sua obra, como em sua “Meditação sobre o Tietê” e seu “Noturno 

em Belo Horizonte”.  

 O poema “A noite dissolve os homens”, de Carlos Drummond de Andrade, que 

também dedicou alguns textos à noturnidade, traz no título um importante aspecto dessa 

etapa do dia que dialoga, mesmo sob alguns tensionamentos, com a dimensão da noite em 

Graciliano Ramos, tanto nos contos quanto nas memórias. Publicado no livro Sentimento 

do mundo (1940) e dedicado a Cândido Portinari, o poema projeta o sujeito lírico na 

atmosfera noturna, que o nivela a todos os demais: “A noite desceu. Que noite! / Já não 

enxergo meus irmãos. / E nem tão pouco os rumores / que outrora me perturbavam. / A 

noite desceu. Nas casas, / nas ruas onde se combate, / nos campos desfalecidos, / a noite 

espalhou o medo / e a total incompreensão. [...]” (ANDRADE, 2012, p. 39). A dissolução 

dos limites que definem os espaços, os caminhos e as individualidades não permite a 

integração do homem com o mundo e com seus iguais. No lugar de reunir por meio de uma 

suposta, e talvez perniciosa, homogeneização, a noite drummondiana instaura uma crise 

nas relações do sujeito com o Outro. Em uma das passagens mais pungentes de Memórias 

do cárcere, a noite também parece reverberar a desagregação do indivíduo, neste caso, 

Francisco Chermont, que relata aos companheiros do Pavilhão dos Primários o horror 
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vivenciado em apenas uma semana na Colônia Correcional: 

 

A aparência estranha de Chermont fazia-me supor que ele estava a devanear. 
Contudo esse desarranjo possível no juízo, a metamorfose realizada tão depressa, 
a coisa interna e a externa a conjugar-se deviam ser consequência da vida 
anormal descrita. As marcas horríveis não eram fantasia. Tinham-se originado no 
porão, ganho relevo nos padecimentos físicos e morais consecutivos. As causas 
deles chegavam-me aos ouvidos, fora do tempo, desconexas. Riachos a gemer no 
escuro. (MCA, p. 433) 

 

 As cenas terríveis narradas no “Relatório Chermont”36 são quase impossíveis de 

terem realmente ocorrido, é o que nos leva a crer o narrador de Memórias do cárcere, 

aterrorizado com o que escuta. Elas chegam a ser inverossímeis, ainda que o autor do 

relatório exponha todos os detalhes e traga também no corpo físico as “marcas horríveis” 

dos acontecimentos testemunhados, inscrição que atravessa a pele, os olhos, o ouvido e a 

noite. O “escuro” em que estava mergulhado e de onde ouvia os “riachos a gemer” não é 

signo de exclusão ou ignorância, oposto da luz do conhecimento. A ausência de luz aqui 

denota privação de certos elementos fundamentais para a apreensão plena do que está 

sendo narrado. Estavam todos, como se costuma dizer, às escuras, ou seja, sem nenhuma 

informação prévia sobre o que, de fato, acontecia naquele lugar. Mas a noturnidade torna-

se, em Memórias do cárcere, reveladora de condições e consequências do trauma vivido 

que não são observáveis à luz dos acontecimentos, de qualquer descrição, ou tentativa, 

pormenorizada dos eventos. Enxergar no escuro é revirar do avesso a experiência-limite, 

fazê-la assomar de outros sentidos.  

 

Que está aqui, a martelar no escuro, sim ou não, sim ou não, roendo-me, roendo-
me? Será um rato faminto que roeu a porta, se chegou a mim e continuou a roer 
interminavelmente? Não. Se fosse um rato, eu me levantaria, iria enxotá-lo. 
Usaria as pernas, que se tornaram de chumbo, atravessaria a zona luminosa, 
acenderia um cigarro. 
Houve agora uma pausa nesta agonia, todos os rumores se dissiparam, a vidraça 
escureceu, o soalho fugiu-me dos pés — e senti-me cair devagar na treva 
absoluta. Subitamente um foguete rasga a treva e um arrepio sacode-me. Na 
queda imensa deixei a cama, alcancei a mesa, vim fumar. (INS, p. 12) 

 

 No conto “Insônia”, as incertezas que cercam o narrador geram expectativas 

                                                
36  O episódio foi analisado na seção “O relatório Chermont”, no terceiro capítulo da minha dissertação de 

mestrado intitulada Riachos a gemer no escuro: experiência e narração em Memórias do cárcere, 
defendida, em 2011, no Programa de Pós-Graduação em Letras da UFF.  
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aterrorizantes que insinuam degradação, como um rato faminto roendo a porta. O quarto do 

insone é o microcosmo da perturbação e da impossibilidade do sujeito de conhecer-se a si 

mesmo, pois a instabilidade da circulação dos elementos em torno e a indefinição do que é 

apreendido efetivamente pelo narrador não permitem que seja instaurada sua presença e 

configurada sua identidade, colocando em xeque qualquer esforço de construção de uma 

narrativa de vida. Quem é o personagem? Com o que trabalha? Para onde vai logo que 

romper a manhã? Que escolha está por trás do sim e do não? Em termos construtivos, o 

uso do futuro do pretérito e do pretérito imperfeito do subjuntivo contribui para acentuar as 

indeterminações desse sujeito e a crise do pressuposto délfico, sendo, aliás, um traço 

estilístico de Graciliano Ramos largamente empregado em outras obras, mas com muita 

frequência em Memórias do cárcere. 

 Para ele, tanto nos contos quanto nas memórias, atravessar a noite é reconfigurar a 

experiência do sujeito com as disjunções do tempo e encontrar um caminho possível para 

realizar o percurso de volta ao passado. Porém, esse retorno não opera sem tensões, 

característica fundamental da obra de Graciliano Ramos. O empenho crítico na escrita 

autobiográfica, que permeia tanto as Memórias do cárcere quanto os contos de Insônia, 

intensifica-se com a mediação da noturnidade, pois passa a exigir do escritor novos 

deslocamentos no espaço narrativo, reconfigurando, assim, os espaços (auto)biográficos 

em que se inscrevem as experiências do Outro e de si mesmo. “Nessa direção, a 

heteronomia múltipla e desigual, oferecida pela escritura de Graciliano, compõe, na 

totalidade aberta de seu estilo, a diversidade de muitas vozes, na figuração de uma 

identidade renovada pela experiência da memória, como diferença.” (DIAS, 1995, p. 95). 

Portanto, lembrar da experiência com o Outro é reconhecer não apenas a reconfiguração da 

identidade do sujeito por essa multiplicidade de vozes, segundo Ângela Dias, mas também 

os múltiplos riscos que toda narração do/sobre outro enseja.  

 

 

4.2 SONO, MEMÓRIA E NARRAÇÃO 

 

 

 Como foi possível observar até aqui, as relações entre Insônia e Memórias do 

cárcere, além de permitirem que se destaquem certos procedimentos composicionais, 

também desvelam o processo de maturação do conceito de memória em Graciliano Ramos, 
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lançando por terra a questionável tese evolutiva de Antonio Candido (2006) em seu 

clássico ensaio sobre o escritor. Embora o trabalho do crítico seja pioneiro e ainda 

fundamental na fortuna crítica de Graciliano Ramos pela dimensão compreendida e por 

tomar o elemento ficcional em sua perspectiva analítica, ele peca ao designar o 

aparecimento dos textos autobiográficos de Graciliano como resultantes de uma 

necessidade pelo depoimento, ou melhor, pela “confissão”, para utilizar precisamente a 

expressão pinçada pelo crítico. Candido acerta no método, mas erra na conceituação. Não 

há, em Graciliano Ramos, um impulso confessional, seja pela exemplaridade pedagógica e 

de postura autocentrada, como em Rousseau, seja pela busca de remissão dos erros e da 

conciliação prostrada diante de um ser superior, como em Santo Agostinho. Falar em 

confissão, portanto, em sua obra é um equívoco, quanto mais atestar que o escritor, em 

certo momento, é impelido a “largar de todo a ficção em prol das recordações, que [...] 

vinham invadindo [a imaginação] de maneira imperiosa.” (CANDIDO, 2006, p. 102). 

 Graciliano não larga a ficção em suas obras autobiográficas: o substrato do vivido 

se inscreve no espaço narrativo justamente pela experiência da escrita tornada possível 

pela reconfiguração dos modos de inteligibilidade próprios da ficção, para lançar mão da 

definição de Jacques Rancière (2005). Os tais dez anos que Graciliano Ramos destaca 

como o período que levou para iniciar o relato que conhecemos como Memórias do 

cárcere não se estenderam apenas pelos fatores éticos envolvidos em qualquer escrita 

memorialística. A busca pelos meios expressivos, pela forma artística mais adequada, ou 

“razoável”, também ocupou esse período. A insônia, assim como a noite, pode ser lida 

como signo de exploração desses recursos, além de ser indicial da crise da representação 

dos eventos experienciados pelo sujeito e da impossibilidade do esquecimento, uma das 

questões fulcrais em qualquer relato de teor testemunhal, quanto mais se envolve uma 

situação traumática. 

 

Permanecia deitado numa sonolência enferma e atravessada de pensamentos 
funestos. 
Mas dei-me logo conta de que alguém mais estava acordado. À respiração 
pesada dos que dormiam, sobrepunha-se, de quando em quando, um arquejo 
rouco e irregular cortado por acessos de tosse e por gemidos e suspiros 
sufocados. Thylle chorava, um doloroso e desavergonhado choro de velho, 
insuportável como a nudez senil. Percebeu, no escuro, talvez, algum movimento 
que eu fizera; e a solidão, que até aquele dia, ambos, por diversas razões, 
havíamos buscado, devia pesar-lhe quanto pesava para mim, porque no meio da 
noite me perguntou: “Você está acordado?”, e sem esperar a resposta subiu com 
grande dificuldade ao meu beliche e, de modo autoritário, sentou-se do meu 
lado. (LEVI, 2013, p. 11) 
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 O sono descrito por Primo Levi não era consequência do esgotamento natural do 

corpo, que busca o descanso para seu reabastecimento. O conflito entre a sonolência e a 

impossibilidade de dormir não permite que Levi afaste os “pensamentos funestos” nem que 

os produza, ao contrário, se vê atravessado por eles. Diante da dificuldade de se entregar 

ao sono, Levi percebe os demais que estavam na mesma situação a partir de reações e 

comportamentos indicadores de debilidade, “arquejo rouco e irregular”, “acessos de tosse” 

e “gemidos e suspiros sufocados”. Além de destacarem a fraqueza dos prisioneiros do 

lugar, as descrições reforçam as interrupções do sono e, consequentemente, a degradação 

do corpo. O peso da solidão, as bordas do sono e a escuridão se confundem a ponto de um 

dos habitantes atravessar a distância que os separavam sem esperar a resposta da pergunta 

feita. Assim como Thylle vai ao encontro de Levi “de modo autoritário” após uma 

formulação interrogativa quase inútil, as lembranças dos dias de horror também se impõem 

devido ao trauma experienciado, tornando o esquecimento impossível.       

 Em uma dimensão coletiva, Gabriel García Marquez, em Cem anos de solidão, traz 

a insônia como a peste que contamina Macondo e leva os habitantes ao esquecimento 

inevitável. Ao mesmo tempo que a possibilidade de nunca mais dormir animasse, 

inicialmente, as pessoas, todos foram percebendo o quanto aquilo era pernicioso para a 

vida deles. Com a deterioração gradual da memória, tiveram que registrar por escrito o 

nome das coisas e para que serviam, bem como identificar o lugar em que habitavam: 

“Assim, continuaram vivendo numa realidade escorregadia, momentaneamente capturada 

pelas palavras, mas que haveria de fugir sem remédio quando esquecessem os valores da 

palavra escrita.” (MARQUEZ, 2003, p. 48). A palavra escrita torna-se, com isso, a 

esperança dos insones para a sua sobrevivência. Esquecer a sua importância, sim, seria a 

maior catástrofe em suas vidas.  

 O insone narrador do conto de Graciliano Ramos busca, no sono, o afastamento da 

condição maquinal em que vê seu corpo quando não consegue dormir. Não por acaso, o 

narrador inominado faz sempre referência ao seu corpo como algo apartado dele mesmo, 

assim como menciona outras partes anatômicas fora da unidade orgânica, como a “mão 

poderosa” que, de repente, se metamorfoseia em uma garra, resultante do processo de 

zoomorfização para o qual a insônia o arrasta. Para se livrar disso, precisava dormir: “Nada 

sei: estou atordoado e preciso continuar a dormir, não pensar, não desejar, matéria fria e 

impotente. Bicho inferior, planta ou pedra, num colchão.” (INS, p. 8). A despersonalização 
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engendrada pelo mergulho definitivo no sono é ausência da dialética da memória 

(GUSDORF, 1951), fuga provisória dos males do mundo. Lembrar é existir, pensar é 

sofrer, e o esquecimento ensejado pelo sono profundo pode ser o alívio desses males.  

 Não conseguir dormir, entretanto, é bem diferente de manter-se acordado, e mais 

ainda de ser mantido acordado. Há situações em que o despertar pode ser o risco de 

sucumbir à completa perdição, como o beijo imprudente que o ventanista imprimiu na 

boca da moça adormecida em “Um ladrão”. O despertar inevitável da moça acaba levando 

à prisão o assaltante que invadiu sua casa. Em Memórias do cárcere, Graciliano relata em 

vários momentos a dificuldade de dormir, seja porque o ambiente era completamente 

desfavorável, seja porque a vontade de descansar estava arrefecida, tornando eficientes os 

mecanismos coercitivos e punitivos do sistema prisional de que nos fala Foucault em seu 

Vigiar e punir (2004).  

 

Temos a impressão de que apenas desejam esmagar-nos, pulverizar-nos, suprimir 
o direito de nos sentarmos ou dormir se estamos cansados. Será necessária essa 
despersonalização? Depois de submeter-se a semelhante regime, um indivíduo é 
absolvido e mandam-no embora. Pouco lhe serve a absolvição: habituado a 
mover-se como se o puxassem por cordéis, dificilmente se libertará. 
Condenaram-no antes do julgamento, e nada compensa o horrível dano. (MCA, 
p. 51) 

 

 Havia um método de tortura muito utilizado durante a ditadura civil-militar que 

consistia em não permitir que o interrogado dormisse. Na situação descrita por Graciliano 

no trecho acima, a perversidade da tortura estava na lentidão e na durabilidade do 

processo. A despersonalização não precisava de unhas arrancadas, golpes com pedaços de 

madeira ou choques sucessivos, ela não nascia de fora para dentro, mas de dentro para 

fora, onde alicates, eletrodos e paus não podiam alcançar. Embora seja, de certo modo, 

também cruel fazer essa comparação, a pulverização das identidades dos prisioneiros tem 

também seus efeitos nefastos e que podem culminar na mesma morte consequente dos 

torturados na carne.  

 A eficiência desse tipo de mecanismo foi convenientemente apropriada pelo 

capitalismo em sua fase contemporânea. Conforme Jonathan Crary (2014), o modo de 

existência humana é, em essência, anticapitalista, que tem no sistema 24/7 (24 horas por 

dia, 7 dias por semana) a forma de impedir que a engrenagem da produção, da acumulação 

e do consumo deixe de funcionar. Para isso, é preciso esvaziar do cotidiano os elementos 
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humanos que o transfiguram em experiência, esta condição fundamental para a transmissão 

do passado e revitalização do presente, como não nos deixa esquecer Walter Benjamin. 

“Acumulamos um mosaico de identidades substituíveis que subsistem 24/7, sem dormir, 

continuamente, como personificações inanimadas mais do que como extensões do eu”, 

como consequência, temos uma sociedade eivada de “empobrecimento sensorial”, 

“redução da percepção do hábito” e “respostas programadas”. (CRARY, 2014, p. 114). 

 Apesar da contemporaneidade desse quadro, o esboço de seus traços pode ser 

percebido nas condições relatadas pelo escritor alagoano durante a sua prisão, ou mesmo 

no dilaceramento do narrador insone do conto. O esforço em lidar com essas identidades 

permutáveis, (des)figuradas em suas reminiscências, revela ainda mais a importância dos 

contos noturnos de Insônia na maturação do conceito de memória em Graciliano Ramos. 

Se a perspectiva do olhar atravessando a noite contribui para reconfigurar os 

deslocamentos no espaço narrativo, a economia dos meios expressivos na construção desse 

espaço funciona de acordo com o grau de contenção do esgotamento provocado pela 

insonolência. Por isso, as recordações dos narradores dos contos e do livro de memórias 

são frequentemente contaminadas por devaneios e distorções da realidade, como se 

sonhassem acordados. É comum o insone confundir o sonho com a realidade, dependendo 

do nível de cansaço que o domina. Como confiar em sua memória? O delírio é também um 

modo de lembrar ou é outro meio de esquecer? 

 Estas questões resultam em outras igualmente importantes sobre as condições e os 

limites do espaço narrativo em Graciliano Ramos, que permitiram a concepção de um livro 

como Memórias do cárcere. A memória surge em obras anteriores ao período na cadeia 

como dispositivo estético, mas apenas sob a perspectiva da noturnidade e da insonolência 

ela encontraria seus (des)lugares no espaço narrativo, reconfigurando as experiências e 

conferindo estatuto literário ao que, inicialmente, se apresentaria como documental. Neste 

sentido, as alucinações desse sujeito em crise dos contos de Insônia, quase corolário do 

Luís da Silva de Angústia, contribuem para a formulação de um outro meio de expressão 

do eu, ou “figura de leitura”, pensando em consonância com Paul de Man (2012), quando 

este rejeita a autobiografia como gênero literário.  

 Os contos não são autobiografias, nem de perto pode ser feita esta afirmação, mas 

sugerem um teor, ou potência, autobiográfico, pois todos, especialmente os “Noturnos”, 

estabelecem relações intertextuais com os acontecimentos experienciados e depois 

relatados por Graciliano em seu livro de memórias. Assim, o ensaio de De Man torna-se 
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uma solução interessante para pensar nas tensões entre o referencial e o fabular em 

Insônia, mas desliza em alguns problemas conceituais que impedem a análise profunda de 

aspectos fundamentais da escrita autobiográfica. Crítico declarado dos estudos de Philippe 

Lejeune, De Man rejeita a definição de autobiografia como gênero literário, pois trata-se, 

na verdade, segundo o crítico, de “uma figura de leitura ou entendimento”. O problema é 

afirmar, por isto, que “qualquer livro com um título legível é, em determinada extensão, 

autobiográfico”, inconsistência que acaba resultando em asserções como: “Mas, assim 

como parecemos afirmar que todos os textos são autobiográficos, devemos dizer que, do 

mesmo modo, nenhum deles o é ou pode ser.” (DE MAN, 2012, p. 4). Embora 

problemática, a constatação do crítico revela a dificuldade em definir o conceito. Porém, as 

postulações de De Man contribuem para discutir o modo como elementos estruturais 

concorrem para instaurar a reencenação de componentes referenciais no espaço narrativo: 

 

A metáfora da porta giratória de Genette ajuda-nos a entender por que é assim: 
ela acertadamente conota o movimento giratório dos tropos e confirma que o 
momento especular não é primordialmente uma situação ou um evento que pode 
ser localizado em uma história, mas que é a manifestação, no nível do referente, 
de uma estrutura linguística. (DE MAN, 2012, p. 4)   

 

 De Man atribui a condições tropológicas a manifestação do que denomina 

“momento autobiográfico”, ou seja, a escrita autobiográfica dependeria muito mais de 

estratégias narratológicas do que de contratos, ou pactos, de leitura. No caso de Insônia, 

não há qualquer condição ou elemento que nos forneça, inicialmente, dados verificáveis 

fora da estrutura em que se inscreve o texto. Interessante observar, entretanto, que a 

comparação dos “Noturnos” do livro com alguns capítulos de Memórias do cárcere 

apresenta o entrelaçamento e as tensões de elementos referenciais com procedimentos 

narrativos, como o conto “Um ladrão” ou os contos “O relógio do hospital” e “Paulo”, aos 

quais são conferidas as certificações de verificabilidade no instante em que são postas, em 

uma cadeia de jogos e articulações narrativas, diante dos capítulos das memórias em que 

narra o encontro com Gaúcho e a lembrança do hospital quando foi operado, 

respectivamente. Neste caso, a verificação não se dá no nível extratextual, mas intratextual, 

o que resulta em uma condição completamente diferente se a referência estivesse fora da 

realidade literária.  

 A literatura, como toda forma de expressão artística, é pautada pela 

intencionalidade. Segundo Hermenegildo Bastos, em “Graciliano, a intenção é a de 
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produzir interpretação da vida, da realidade, vistas sempre como desprovidas de nexo. 

Assim, o sentido da obra não precede à própria obra, está no fim da escrita e, o que é mais 

importante, no processo da leitura.” (1998, p. 57). Apesar dos procedimentos compositivos 

do escritor na construção de suas histórias, como a voz do narrador, a manipulação de 

tempo e espaço e os desenlaces, seu controle sobre a obra não é total, algo se perde, se 

esvai nas frestas dos fragmentos do Eu e do Outro que ele busca reconstituir, como o 

interdito barthesiano37. Ao mesmo tempo que desnuda o seu processo criativo no início de 

seu relato sobre a cadeia, Graciliano assume o risco de se confrontar com o outro Eu 

revelado pela aproximação com o Outro, o que se deve também ao comportamento de 

“ator dramático” do narrador na ficção do Velho Graça (SOUZA, 2010, p. 183), mas 

ocorre, principalmente, porque as tensões da linguagem no empenho crítico em face do 

substrato do vivido reinscrevem o narrador na matéria narrada. A potência autobiográfica 

se manifesta, então, como expressão dessa tentativa de conciliação. 

 Segundo Georges Gusdorf, a escrita autobiográfica se coloca como um tipo de 

reavaliação do destino individual, em que o autor, que também é o herói de sua história, 

busca elucidar o passado extraindo a estrutura de sua inscrição no tempo. (1980, p. 45). 

Embora Insônia estabeleça apenas com Memórias do cárcere uma relação de 

referencialidade intratextual, é possível perceber a diluição das categorias de tempo e 

espaço na atmosfera noturna e na turvação provocada pela insônia, além disso, o 

adensamento do conflito psicológico que reencena a crise do sujeito com a realidade e 

transforma o visível em matéria de delírio e indeterminações.  

 

 

4.3 LABIRINTO DE IMPRESSÕES ACÚSTICAS 

 

 

 O Dicionário de simbologia define “Labirinto” como um “[si]stema de caminhos 

desorientadores”, com significado semelhante ao da “espiral”, e que tem no mito de 

Dédalo e o Minotauro uma de suas mais famosas representações, “símbolo da descida ao 

                                                
37  “Temos, aliás, oriundo da psicanálise, um meio indireto de fundamentar a oposição do texto de prazer e 

do texto de fruição: o prazer é dizível, a fruição não o é. A fruição é in-dizível, inter-dita. Remeto a Lacan 
(‘O que é preciso considerar é que a fruição está interdita a quem fala, como tal, ou ainda que ela só 
pode ser dita entre as linhas...’), ou a Leclaire (‘... aquele que diz, por seu dito, se interdiz a fruição, ou, 
correlativamente, aquele que frui faz com que toda letra - e todo dito possível - se desvaneça no absoluto 
da anulação que ele celebra’)”. (BARTHES, 1987, p. 31). 
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mundo subterrâneo.” (2003, p. 379). Assim como assinala Miranda (2009), os contos de 

Insônia conduzem o leitor para essa descida ao subterrâneo do sujeito fragmentado e cuja 

desorientação se reflete no mundo ao seu redor. Como uma “câmara de ecos”38, esse 

sujeito é atravessado por uma miríade desordenada de sensações, lembranças, vozes e 

retalhos de uma realidade fraturada, cujos estilhaços não se concatenam, apenas 

reverberam em repetições diferenciais e reinstauradoras da turvação em que a noite e o 

sono o submergem. Ao contrário de Infância, que se confronta com diluições imagéticas, 

Insônia projeta dissonâncias atormentadas que encontram eco nas paredes das celas do 

escritor encarcerado. A literatura é seu fio de Ariadne. 

 A partir da leitura de Émile Benveniste, Márcio Seligmann-Silva discute a 

legitimidade de um “modelo auricular do testemunho”, o superstes (“sobrevivente”), que, 

diferente do testis (“terceiro”), “tem a audição e não a visão em seu centro”, deste modo, 

“[p]ensar a história a partir dele significa aprender a diminuir o papel dado ao ístor do 

termo e se pensar em uma história mais auricular: aberta aos testemunhos e também ao 

próprio evento do testemunhar.” (2005, p. 81). A voz do outro passa a ter, em Graciliano 

Ramos, um papel mais decisivo na condução da narrativa, ainda que o relato seja 

conduzido pelo “pronomezinho irritante”. Com isto, o conceito de experiência em 

Graciliano tende a integrar, sob tensão e diferença, o substrato intangível da experiência 

vivida pelo Outro, marcas ausentes na pele de quem enuncia e inicia a fala, mas presentes 

no entrecruzamento crítico-afetivo (o que afeta) do Eu e do Outro. Porém, ao contrário dos 

escritores da chamada “Literatura de testemunho”, cujo paradigma é a obra do italiano 

Primo Levi, Graciliano não busca ser instrumento para dar voz aos que não podem mais 

falar, aos que tocaram no fundo e não têm como subir mais à superfície. Enquanto os 

combatentes citados no clássico ensaio de Benjamin retornam emudecidos pelo horror 

presenciado39, o escritor recém liberto não se contém em informar seu projeto logo que sai 

da cadeia: escrever um livro sobre a experiência vivida naquele lugar e falar dos 

personagens que lá conheceu, como revela na carta à esposa e ao seu tradutor argentino. 

Não havia, portanto, em Graciliano, um impulso de calar sobre os horrores, tampouco de 

                                                
38  Título de um dos livros de Waly Salomão, de 1966, declamado pelo poeta, juntamente com um verso do 

livro, em vinheta para o álbum O silêncio q precede o esporro (2003), do grupo musical O Rappa: “A 
memória é uma ilha de edição, câmara de ecos”. 

39  Ensaio “Experiência e pobreza”, de 1933: “[...] está claro que as ações da experiência estão em baixa, e 
isso numa geração que entre 1914 e 1918 viveu uma das mais terríveis experiências da história. [...] Na 
época, já se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do campo de batalha. Mais pobres 
em experiências comunicáveis, e não mais ricos.” (1994, p. 114-115). A mesma situação é discutida pelo 
filósofo alemão em seu outro clássico “O narrador”, de 1936.  
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falar sobre eles em tom denunciativo ou, menos ainda, panfletário.   

 

Afastou o depoimento que se esboçava, quase todo baseado em noticiários, 
porque realmente só percebera a multidão, barulho, um carro e a frontaria do 
chefe de polícia. Fumou outros cigarros. Sim senhor, ali à disposição da justiça, 
igual a um preso. [...] Gouveia estranhava o cerimonial, remoía o depoimento e 
enxergava nele pontos fracos. O que vira nos jornais não combinava com as 
observações da mulher, havia na história incongruências e passagens obscuras. 
Quebrava a cabeça procurando harmonizar as duas versões; como isto não era 
possível, resolveu sapecar uma delas. (INS, p. 104-105) 

 

 O conto “A testemunha”, de Insônia, não faz parte do grupo intitulado aqui de 

“Noturnos”, mas apresenta aspectos interessantes para pensar na importância dos contos do 

livro para o que depois seria desenvolvido em Memórias do cárcere. O manuscrito 

original, mantido no arquivo do escritor no IEB-USP, é datado de 8 de agosto de 1936, 

tendo “Sala da Capela” como local indicado no final da folha, logo abaixo da data. Por 

estas duas informações, fica claro perceber que foi escrito enquanto Graciliano ainda 

estava preso. A sala da capela, “destinada a burgueses e intelectuais”, ficava na Casa de 

Correção, antigo Complexo Penitenciário Frei Caneca, e era considerada, portanto, um 

local privilegiado, onde os presos eram, por óbvias razões, um pouco mais bem tratados. 

Pela data, possivelmente era a primeira passagem de Graciliano pelo local. Retornaria uma 

segunda vez após experienciar seus dias mais terríveis na Colônia Correcional, na Ilha 

Grande. No conto, narrado em terceira pessoa, acompanhamos Gouveia preparando-se para 

prestar depoimento como testemunha de um provável assassinato. Assim como ele, não 

temos nenhuma certeza sobre o que, de fato, ocorreu. Tudo no conto é indeterminado. Com 

exceção do protagonista e do advogado, dr. Pinheiro, não se sabe o nome dos demais 

personagens, como a esposa e o juiz. A atmosfera é de angústia, indefinições e delírios, 

ambiente propício para a prisão de qualquer um. O princípio jurídico do in dubio pro reo 

convertido, como sempre nos regimes de exceção, em in dubio es reus.  

 O conto tensiona as categorias da legitimidade e verossimilhança do relato 

testemunhal. A tentativa do narrador de conciliar as diversas perspectivas sobre o fato 

mostra-se frustrada. Em princípio, resolve abandonar a versão dos noticiários, sempre 

sujeitos ao determinado pelo editorial, que possui um encaminhamento próprio para o que 

vai ser noticiado. Graciliano Ramos, desde então, discute questões importantes para pensar 

as relações e tensões entre uma racionalidade do discurso histórico, pautado na 

reconstituição dos eventos a partir de fontes documentais, e a articulação dos signos 
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linguísticos para a construção de uma narrativa sobre os acontecimentos que, se não 

apresentasse verossimilhança, ao menos tivesse legitimidade. Entre o fato e o que se conta 

sobre ele, há um campo minado de tensões40 que recolocam em discussão a ocorrência ou 

não do que está sendo relatado. O mesmo impasse parece atravessar o memorialista, dez 

anos mais tarde, em 1946, quando argumenta que a perda das notas feitas na prisão fora um 

dos obstáculos para levar a cabo a escrita de suas memórias. No entanto, o extravio do 

material, pergunta-se o escritor, “terá sido uma perda irreparável?” (MCA, p. 13). E 

conclui que ela pode ter sido vantajosa, pois, caso existissem os apontamentos, ele se veria 

preso a uma descrição minuciosa da rotina diária e do ambiente frequentado, limitado a um 

panorama determinado dos eventos, o que, sem dúvida, empobreceria a experiência da 

escrita.   

 Reinhart Koselleck, em seu primoroso estudo Futuro passado: contribuição à 

semântica dos tempos históricos (2006), faz uma dura crítica aos historiadores obcecados 

por uma suposta “imparcialidade”, na crença de um “realismo ingênuo”. No projeto 

historiográfico defendido por Koselleck, baseado em uma crítica rigorosa de fontes e em 

sua exegese a partir de uma teoria hermenêutica da história, não interessa, por exemplo, o 

“fato” de a cabeça e o tronco de Luís XVI terem sido separadas por uma lâmina da 

guilhotina, mas se o monarca foi assassinado, executado ou punido, e quais foram as 

causas e as consequências disto na Revolução Francesa (2006, p. 188). Portanto, em um 

projeto de reconstituição do passado, não há como fugir dos juízos de acontecimentos, pois 

toda escrita retrospectiva, seja ela historiográfica, biográfica ou autobiográfica é, de certo 

modo, uma narrativa judicante. Consciente disto, Graciliano incorpora as lacunas e fraturas 

do testemunho visual e auricular dos eventos e confere estatuto metodológico ao que se 

tornará, ao longo do livro, o seu conceito de memória:  

 

Nesse caso havia conveniência em suprimi-los, distinguir além deles uma 
verdade superior a outra verdade convencional e aparente, uma verdade expressa 
de relance nas fisionomias. Um sentido recusou a percepção de outro, substituiu-
a. Onde estará o erro? Nesta reconstituição de fatos velhos, neste esmiuçamento, 
exponho o que notei, o que julgo ter notado. Outros devem possuir lembranças 
diversas. Não as contesto, mas espero que não recusem as minhas: conjugam-se, 
completam-se e me dão hoje impressão de realidade. (MCA, p. 14-15) 

                                                
40  Lanço mão da definição de Marcelo Magalhães Bulhões, do seu Literatura em campo minado: Graciliano 

Ramos e a tradição literária brasileira: “[...] ao mesmo tempo em que a obra de Graciliano Ramos parece 
situar-se de modo isolado no contexto literário, contraditoriamente ela promove sua participação 
ostensiva nesse contexto e na própria história da literatura, infiltrando-se no campo minado das tensões.” 
(1999, p. 160-161) 
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 Apesar de a “testemunha” do conto ter decidido “sapecar” uma das versões, apenas 

o memorialista assume as rédeas de sua versão a partir de lembranças que “conjugam-se, 

completam-se e dão hoje impressão de realidade”. No entanto, desde o conto, Graciliano 

discute e articula procedimentos para pensar a realidade que se apresenta na incongruência 

de seus retalhos, ou pelo contraste entre pontos que se iluminam e outros, obscurecidos:  

 

Gouveia passeava os bugalhos pelas cadeiras, gaguejava sons que rolavam na 
máquina de escrever, pensava na reportagem dos jornais, em certos pormenores 
do crime repetidos com insistência. Isto lhe dava a impressão de que alguns 
pedaços dos acusados se iluminavam fortemente e o resto ficava na sombra. 
Desviava-se dos pontos claros, tentava descobrir o que havia nas manchas 
escuras. (INS, p. 109) 

 

 O interesse nas “manchas escuras”, no “resto [que] ficava na sombra”, se aprofunda 

em Memórias do cárcere, devido às condições que a experiência da prisão oferecem e às 

relações com o Outro naquele espaço. Diferentemente do conto, em que o narrador ainda 

se apresenta vacilante, nas memórias, ele assume as trevas e orienta a narração pela 

perspectiva da noturnidade já esboçada pela narrativa curta. Em outros contos de Insônia, 

também é possível acompanhar o percurso do narrador pelas frestas indiscerníveis da 

escuridão. Em “Um ladrão”, por exemplo, há uma cena aparentemente banal, mas 

reveladora de como o escritor alagoano lida com a reconstituição do passado a partir das 

condições da experiência vivida. O ventanista, logo ao entrar na casa, mergulhada na 

escuridão, tem a ideia de acender uma lâmpada, mas se arrepende logo em seguida e deixa 

o ambiente ser tomado novamente pelas trevas. Como conhecia previamente o lugar, 

vencia os obstáculos com cautela, enxergando-os apenas como manchas e fazendo seu 

percurso por meio de suposições. Em determinado momento da empreitada, “um buraco 

negro” surge à direita de seu caminho, que era a porta da copa, como ele supunha. Estava 

na direção certa, bastava seguir adiante, mas ocorre-lhe na memória um queijo sobre a 

geladeira, visto dois dias antes, impelindo-o a mudar a trajetória pretendida: “Chegou-se à 

escada, apoiou-se ao corrimão, voltado para a copa. Realmente não tinha fome. Sentia uma 

ferida no estômago, mas a boca estava seca. Encolheu os ombros. Estupidez arriscar-se 

tanto por um pedaço de queijo.” (INS, p. 21) 

 O queijo é associado ao rato, com forte carga simbólica nas representações do 

subterrâneo humano e da sociedade em sua degradação e ruína. A atividade marginal e 
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sorrateira de um ladrão também é relacionada ao rato, tanto que a alguns é conferida essa 

alcunha. Tanto em Memórias do cárcere quanto em outros contos, como “Insônia”, o rato 

surge com signo dessas condições subumanas. Quanto à lembrança do queijo, para um 

indivíduo que “realmente não tinha fome”, é curiosa, mais ainda pelo fato de ele cogitar a 

possibilidade de se arriscar para pegá-lo. Se fosse aquele o seu objetivo, seria algo 

calculado, mas não era o caso. Ir atrás do queijo o forçaria a sair da escuridão e se desviar 

do percurso que intencionava refazer. Uma lembrança se interpõe diante da outra e 

interfere no ritmo em que esta vai sendo reconstituída. Assim como o queijo é produto de 

outro produto no plano físico, e índice de outra cadeia de significações no plano simbólico, 

as intervenções inevitáveis que a memória sofre também são resultantes de processos de 

“coagulação” de determinados eventos, e a decisão do desvio deve ser acompanhada da 

consciência dos riscos assumidos. Para Graciliano, a memória é o risco do desvio assumido 

pela narração, afinal, escrever sobre o passado é também provocar guinadas e sofrer as 

consequências do risco, que é a letra impressa na página, mas é também a linha tênue que 

nos separa do perigo da experiência41 da escrita. 

 Desde S. Bernardo, os olhares de “relance” dos narradores de Graciliano 

apresentam as fraturas na percepção da realidade e, sobretudo, as tensões da linguagem na 

representação do objeto percebido. No romance seguinte, o escritor adensa a confusão com 

que seus personagens lidam com esse conflito, mas, nos contos de Insônia, ele aprofunda 

ainda mais a crise entre o mundo e sua representação, lançando-os num vórtice de delírios 

e indeterminações de espaço e tempo. Em “O relógio do hospital”, o personagem-narrador, 

sentindo-se já “quase um defunto” e atordoado com sua situação, confunde realidade, 

alucinação e lembrança, e nada parece fazer sentido. O tiquetaquear do relógio parece 

agravar ainda mais a perturbação em que ele se encontra, ao mesmo tempo em que 

estabelece certa noção de ordem ou medida das coisas pela sua repetição ritmada e 

intermitente, como se desse algum sentido ao caos aparente em que se vê lançado.  

 

Tudo se confunde. A rapariga que se despia, o professor, o político, misturam-se. 
A criança doente, os enfermeiros, os médicos, o homem dos esparadrapos, não se 
distinguem das árvores, dos telhados, do céu, das igrejas. 
Vou diluir-me, deixar a coberta, subir na poeira luminosa das réstias, perder-me 
nos gemidos, nos gritos, nas vozes longínquas, nas pancadas medonhas do 
relógio velho. (INS, p. 44) 

                                                
41  “[...]um dos componentes etimológicos da palavra ‘experiência’, peri, é também formador da palavra 

‘perigo’, e que significa ‘travessia’, ‘em torno de’, ‘através de’. Narrar a experiência de si e do outro é 
como a travessia perigosa numa ponte prestes a ruir.” (JORGE, 2014, p. 348). 
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 As impressões acústicas dos fragmentos que se diluem, se entrecortam e expandem 

o espaço narrativo são gravadas pelas “pancadas” insistentes do relógio, lembrando que 

“pancada” tem uma conotação violenta, de impacto, choque entre objetos. Comumente 

utilizada quando somos atingidos por algo ou alguém, a “pancada” pode provocar dor, 

sofrimento ou deformação do local atingido. Interessante observar o quanto o pequeno 

espaço em que se encontra o narrador, deitado na padiola de um hospital, se dilata pela 

infinidade de personagens que estão presentes apenas no espaço do devaneio, da interseção 

da lembrança. No entanto, eles se despersonalizam na diluição com outros elementos 

completamente desconexos em suas naturezas objetuais, como “árvores”, “telhados”, 

“céu” e “igreja”, mas que podem assumir, no labirinto em que se embrenham essas 

impressões, outros significados dentro do campo simbólico em que se reinscrevem.  

 Em Memórias do cárcere, as cenas confusas que trespassam suas lembranças 

também se diluem no espaço bionarrativo, seja quando era conduzido para as celas das 

casernas de Recife: “A minha vida anterior se diluía, perdia-se além daquele imenso 

espaço de vinte e quatro horas. Um muro a separar-me dela, a altear-se, a engrossar, e para 

cá do muro — nuvens, incongruências.” (MCA, p. 58); seja quando tentava, com muito 

esforço, ler os livros que tinha encomendado antes de ser preso: “Os três volumes, lidos a 

custo, diluíam-se no ramerrão do serviço, nas vozes de comando, nas estridências da meia-

volta, do rancho, do silêncio.” (MCA, p. 99); seja quando era assaltado pela lembrança dos 

dias na Colônia Correcional: “Iam-se diluindo na água as minhas lembranças esparsas; não 

me seria possível reconstituir com segurança os cubículos povoados de percevejos, a sala 

escura da galeria, as redes oscilantes e o camarote do padeiro no porão do Manaus.” 

(MCA, p. 549). De certo modo, o escritor antecipa, em Insônia, as soluções de 

continuidade que também estão muito presentes em Infância, mas, como já foi visto, nesta 

obra, a nebulosidade desfocada e pouco nítida da reminiscência infantil se distingue da 

noturnidade e insonolência dos contos, mais radicais no uso dos procedimentos estético-

narrativos e no aprofundamento dos conflitos do sujeito fragmentado. 

 O livro Primeiro de abril: narrativas da prisão (1994), de Salim Miguel, apresenta 

alguns procedimentos semelhantes. Preso em Florianópolis por ocasião do golpe militar de 

1964, Miguel relata a experiência dos quase 50 dias que ficou sob custódia do regime 

imposto. Como Graciliano Ramos, Miguel foge do tom inflamado e denunciativo dos 

libelos políticos, centrando-se em uma escrita de extrema sensibilidade e de profundo 
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interesse nos meandros mais íntimos da natureza humana sob aquelas condições de dor e 

sofrimento. Três capítulos do livro intitulam-se “Fragmentos/Perfis”, numerados com seus 

respectivos algarismos romanos, e exploram, de forma fragmentada e entrecortada, alguns 

perfis de prisioneiros que ele conheceu. No entanto, os pedaços não se diluem nem se 

turvam, como ocorre no escritor alagoano, mas se justapõem de forma quase estanque, 

como engasgos do fluxo recordatório. Os parágrafos curtos entremeados com outros mais 

longos e o espaço em branco que os separam assinalam essas interrupções, mas que, na 

verdade, também atuam como elementos reintegradores da reminiscência. Apesar disto, o 

percurso labiríntico da narrativa de Miguel o conduz ao autoexame, tal como Graciliano 

em Memórias do cárcere:  

 

É madrugada. Fechas o caderno. Estás esgotado. Reviveste um tempo que faz 
parte de ti. Repassaste páginas e páginas. Do passado mais nomes te incitam. 
Quais os motivos de tua seleção? E os demais? Não merecem ser recordados? Lá 
estão, perfilados, numerados. Por onde andam? Que destino terão? Da grande 
maioria não mais tiveste notícias. Como enfrentaram os mais de vinte anos de 
ditadura? Discriminados ou não, marcados, muitos perderam os empregos, não 
encontraram outro, alguns sumariamente demitidos. Olhos mortiços, na língua 
travada um gostinho enjoativo e adocicado, te levantas. E num átimo não estás 
mais em teu escritório; estás no refeitório, é um entardecer, te preparas para te 
servir, quando ouves que te chamam. Quarenta e oito dias se completam desde 
que foste preso. Desatento, mal sabes se é contigo. Um companheiro te avisa, ao 
mesmo tempo em que a voz do oficial de dia repete teu nome. (1994, p. 94-95)  

  

 Miguel, porém, escapa do “pronomezinho irritante”. Escrito em terceira pessoa, o 

escritor estabelece um distanciamento crítico em relação ao personagem feito de si mesmo, 

como um observador, o testis do testemunho assinalado por Benveniste. Mas a sequência 

de questionamentos após a evocação do passado rompem com a suposta objetividade desse 

observador “onisciente”, que, na verdade, procura as mesmas respostas, caindo, então, por 

terra, o véu que encobria personagem e narrador. Sensações invadem o fluxo recordatório e 

de questionamentos, e, de repente, o espaço físico se transforma e o tempo o transporta 

para outro momento do dia. Não é mais madrugada, mas um entardecer. Ou seria de 

manhã, bem cedo? Pouco importa. O conflito entre essas categorias revela também o 

esforço de Miguel na busca pela mesma legitimidade arrogada por Graciliano Ramos ao 

atestar suas impressões, validando a sua versão dos fatos. 

 Os contos “Noturnos” de Insônia reconduzem o narrador encarcerado do livro de 

memórias não apenas para o interior das celas e dos porões físicos, mas também os 

psicológicos. A prospecção crítico-analítica de Graciliano torna-se, então, ainda mais 
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profunda, pois ela também opera nas fendas do labirinto onde penetram os personagens 

noturnos, como o ladrão no interior da casa dominada pelas trevas e Paulo, o duplo de um 

Eu desfigurado que se impõe nos delírios do enfermo. Assim, o narrador de Memórias do 

cárcere vai além da mera reconstituição dos eventos, do testemunho puro e simples dos 

fatos: ele reinventa a noite, os rostos e as desconexões apreendidas pela insonolência, 

refletindo as torções e fissuras marcadas no corpo, na memória e no texto. Para isto, 

Graciliano não se exime da apropriação de outras vozes, impressões acústicas, como os 

contos, que contribuem para conferir a legitimidade do seu relato (auto)biográfico: 

 

Formamos um grupo muito complexo, que se desagregou. De repente nos surge 
a necessidade urgente de recompô-lo. Define-se o ambiente, as figuras se 
delineiam, vacilantes, ganham relevo, a ação começa. Com esforço desesperado 
arrancamos de cenas confusas alguns fragmentos. Dúvidas terríveis nos 
assaltam. De que modo reagiram os caracteres em determinadas circunstâncias? 
O ato que nos ocorre, nítido, irrecusável, terá sido realmente praticado? não será 
incongruência? Certo a vida é cheia de incongruências, mas estaremos seguros 
de não nos havermos enganado? Nessas vacilações dolorosas, às vezes 
necessitamos confirmação, apelamos para reminiscências alheias, convencemo-
nos de que a minúcia discrepante não é ilusão. Difícil é sabermos a causa dela, 
desenterrarmos pacientemente as condições que a determinaram. Como isso 
variava em excesso, era natural que variássemos também, apresentássemos 
falhas. (MCA, p. 14) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: UMA EDUCAÇÃO PELAS TREVAS 

 

 

A noite também tem suas lições. Ao longo de Memórias do cárcere, Graciliano descreve 

seu esforço de aproximação do outro, mas também destaca o caráter pedagógico das 

dificuldades encontradas nesse empenho. “A desgraça nos ensina muito”, ele constata. A 

lições extraídas da experiência vivida na prisão foram, no entanto, apreendidas e 

aprimoradas por meio da escrita, espaço em que o Eu e o Outro se reinscrevem na tessitura 

narrativa trespassada pelo tempo. A intenção de escrever sobre os dez meses nos 

subterrâneos do cárcere e da condição humana exigiu do escritor alagoano o reexame não 

apenas de si mesmo, mas também de seus instrumentos de criação. A ideia de escrever um 

livro sobre a cadeia atravessa o romance e chega até as memórias, publicadas 

postumamente. A obsessão pela galeria de “personagens” que conheceu naquele lugar 

permanecia, mas a forma utilizada para descrevê-la é repensada durante os dez anos entre 

sua liberdade e o início da redação do primeiro capítulo de Memórias do cárcere. 

A fortuna crítica de Graciliano Ramos, em estudos comparados de interpretação 

deste livro, costuma partir de Angústia ou Infância, obras também fundamentais para 

pensar sobre o processo criativo das memórias da prisão. Enquanto o primeiro é 

constantemente revisitado pelo escritor, o segundo apresenta aspectos compositivos 

semelhantes aos utilizados por Graciliano nas memórias, além de ser também uma obra de 

teor autobiográfico. No entanto, é por meio dos contos de Insônia que o escritor 

efetivamente promove um desvio na sua trajetória estética, tanto pelo fato de estarem 

presentes as primeiras tentativas de expressão literária do substrato do vivido no período 
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prisional quanto por já revelarem as estratégias estético-narrativas que Graciliano Ramos 

faz uso em obras posteriores, especialmente o livro sobre a cadeia. 

Nos contos aqui denominados de “Noturnos” estão presentes alguns dos 

principais recursos que são, posteriormente, utilizados para a elaboração dos capítulos de 

Memórias do cárcere. Apesar de quase toda a obra de Graciliano ter partido do conto, sua 

produção dedicada exclusivamente ao gênero não recebeu o mesmo entusiasmo dos 

críticos quanto seus romances e livros de memórias. Mesmo nos estudos acadêmicos mais 

recentes, são escassos os estudos sobre sua narrativa curta. No entanto, ela se revela 

fundamental para a compreensão do processo criativo pós-prisional e da maturação de seu 

conceito de memória. Diante da necessidade de escrever sobre os eventos traumáticos e as 

exigências da forma “razoável” de expressão, Graciliano encontra na estrutura narrativa do 

conto os elementos para dar lidar com a experiência indizível da prisão e com o 

deslizamento discursivo de vozes e tempos no tecido da escrita. 

O Graciliano-Silviano de Em liberdade debate-se com o conflito criativo para 

lidar com o substrato do vivido e com as frases que surgem para expressá-lo: “O problema 

não está tanto na dificuldade em transcrevê-las. [...] Encontrar uma razão para a 

necessidade de deixá-las existir no papel e no livro: eis a questão. Fora de mim e para o 

outro. Para isso sempre foi preciso ‘fazer ficção’ das minhas palavras. Ou não.” 

(SANTIAGO, 2002, p. 22). Embora o escritor alagoano, assim como o narrador do 

romance-diário de Santiago, seja premido pela exigência da escrita, ele tem a consciência 

de que a mera transcrição de “frases” não basta. A ambivalência do questionamento sobre 

“fazer ficção” “ou não” reflete as tensões entre a impossibilidade de apreensão total da 

realidade por meio dos componentes disponíveis do signo literário e a busca de 

procedimentos que permitam a reconfiguração dos fragmentos dessa realidade através da 

narrativa. O romance já não dava conta dessa exigência, como Graciliano Ramos constata 

amargamente em seu artigo sobre a decadência do gênero no Brasil (GAR, 2012, p. 262). 

O conto e sua estrutura surgem, então, como soluções para esse conflito. 

Apesar de sua posição periférica na obra do escritor, o conto passa a orientar sua 

atividade intelectual, seja na adoção da estrutura em sua produção pós-prisional, seja na 

organização de uma coletânea das principais narrativas curtas da literatura brasileira. A 

tarefa obriga Graciliano a pensar sobre as possibilidades do conto no problemático 

conceito de representatividade literária, ao mesmo tempo em que serve de lição para a 

guinada estética de seu projeto literário. A contenção estrutural permite o aprofundamento 
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da prospecção crítica da realidade empreendida pelo escritor e da verticalização dos 

personagens, contribuindo para o adensamento de sua exploração psicológica. Enquanto a 

estrutura do romance, mesmo escrito em primeira pessoa, dispersa o foco narrativo entre 

narrador e personagens, a narrativa curta concentra os seus componentes e amplia sua 

“tensão crítica” (BOSI, 1987), ou “dramática” (SOUZA, 2010). Para conseguir “entender 

aqueles homens, penetrar-lhes na alma, sentir as suas dores, admirar-lhes a relativa 

grandeza” (MCA, p. 14), as lições aprendidas com a estrutura narrativa do conto foram 

essenciais. 

As estratégias estético-narrativas desenvolvidas pelo escritor nesse período 

atestam o caráter precursor de Insônia e seus “Noturnos” na elaboração de Memórias do 

cárcere. Apesar de refratário ao movimento modernista, Graciliano se apropria de 

procedimentos estéticos das principais tendências herdadas das vanguardas históricas, 

como o surrealismo e o expressionismo. As estéticas do duplo, da repetição e do excesso 

presentes nos “Noturnos” são desenvolvidas também em alguns capítulos do livro de 

memórias, o que leva o escritor a se embrenhar com a liberdade desejada pelas lacunas do 

passado revivido. Ciente de que não pode reproduzir os eventos ocorridos em sua 

totalidade, o escritor penetra nas disrupções e fissuras do discurso narrativo por meio 

desses procedimentos vanguardistas, apesar de se manter criticamente distanciado dos 

pressupostos programáticos do movimento. Graciliano Ramos não foi um escritor de 

vanguarda, mas soube lançar mão da inventividade de seus procedimentos para encontrar a 

forma narrativa adequada à necessidade criadora. 

A noite e a insônia tornam-se, no processo criativo do escritor, mais do que 

elementos temáticos: são signos do processo de reconstituição do passado e da economia 

dos modos de inteligibilidade e reconfiguração da experiência vivida em experiência da 

escrita. O conceito de memória de Graciliano Ramos, principalmente quando tem que lidar 

com o período na prisão, encontra na indiscernibilidade da noite e na diluição do insone os 

recursos para transcrever aquele “mundo horrível de treva e morte”. Se o narrador de 

Infância encontra nas nuvens a solução de continuidade para a reconstituição dos “anos de 

meninice”, o narrador de Memórias do cárcere se esforça em devassar a noite do porão, 

das casernas, da Colônia Correcional e da condição subumana imposta aos prisioneiros por 

um regime de exceção.  

O ambiente fuliginoso, impregnado pelo odor de sangue, fezes e amoníaco, então, 

ressurge. Em face do extremo, para lembrar do livro de Todorov (1995) sobre os eventos 
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traumáticos vividos nos campos de concentração, a literatura tateia a noite e reinventa 

expressões que deem conta da experiência indizível, angustiosa e insuportável da vida na 

prisão, quanto mais se motivada por razões escusas, como foi o caso de Graciliano Ramos: 

“tentei sondar a bruma cheia de trevas luminosas. Ideia absurda, que ainda hoje persiste e 

me parece razoável: trevas luminosas.” (MCA, p. 137). Para isto, é necessário fechar os 

olhos, entrar novamente nas celas escuras e ouvir o ranger metálico de ferrolhos e o 

gemido pungente de seus prisioneiros. Como um insone encarcerado, Graciliano se vê 

envolvido novamente nas trevas e se deixa conduzir pelos delírios do sono, pelas 

desfigurações do Eu e do Outro no espaço narrativo e pela reinvenção da realidade que 

apenas a experiência da escrita torna possível. 
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