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Graciliano Ramos 

Falo somente com o que falo: 

Com as mesmas vinte palavras 

Girando ao redor do sol 

Que as limpa do que não é faca: 

De toda uma crosta viscosa, 

Resto de janta abaianada, 

Que fica na lâmina e cega 

Seu gosto da cicatriz clara 

Falo somente do que falo: 

Do seco e de suas paisagens, 

Nordestes, debaixo de um sol 

Ali do mais quente vinagre: 

Que reduz tudo ao espinhaço, 

Cresta o simplesmente folhagem, 

Folha prolixa, folharada, 

Onde possa esconder-se na fraude. 

Falo somente por quem falo: 

Por quem existe nesses climas 

Condicionados pelo sol, 

Pelo gavião e outras rapinas: 

E onde estão os solos inertes 

De tantas condições caatinga 

Em que só cabe cultivar 

O que é sinônimo da míngua. 

Falo somente para quem falo: 

Quem padece sono de morto 

E precisa um despertador 

Acre, como o sol sobre o olho 

Que é quando o sol é estridente, 

A contrapelo, imperioso, 

E bate nas pálpebras como 

Se bate numa porta a socos. 

João Cabral de Melo Neto 
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RESUMO 

 

Este trabalho visa articular a tríade história/memória/literatura na obra-prima de 

Graciliano Ramos, Memórias do cárcere, a partir da consideração de que estas instâncias 

interagem dialeticamente no processo de produção de sentido para a experiência humana. 

Graciliano é testemunha do terrorismo de Estado no Brasil dos anos 1930, período sombrio 

que traz a marca da modernidade: experiência vivenciada a partir da ruína dos valores que 

sustentavam uma sociedade confiante na razão, provocada pelos acontecimentos catastróficos 

dos primeiros anos do século XX, especialmente a eclosão do movimento nazi-fascista. A 

desestabilidade provocada pela sensibilidade moderna do mundo precisa ser trazida à tona 

através de uma nova maneira de se escrever história. Uma escrita em que a reflexão sobre o 

próprio fazer historiográfico tenha lugar e que ponha em questão seu compromisso ético com 

aquilo que representa. Memória e história aparecem como poderosos constituidores de sentido 

para a vida em uma época em que é preciso lidar com a falta de sentido de complexas 

pervivências. A literatura, por sua vez, partilha também desta crise de sentido e reconfigura-se 

para lidar com ela. O conceito de literatura de testemunho surge como articulador da tríade, 

exigindo um novo tratamento na consideração das relações entre história e memória e história 

e literatura. A literatura não pode ser tomada apenas como reflexo da história. Nessa 

linguagem revolvida pela modernidade, a realidade não é meramente mimetizada, mas 

reconfigurada. O contexto de produção da obra de Graciliano é considerado não como 

determinante da matéria literária, mas como um seu contraponto. Através de seu testemunho, 

o passado é exposto em sua face fragmentada – através de cacos, ruínas, cicatrizes. Seu 

testemunho é apresentado como contra-memória. Por um lado, porque é aquilo que 

justamente resiste à representação – o indizível. Por outro, e novamente aparece a questão de 

um compromisso ético e político, porque transmite o que a tradição, oficial ou dominante, 

quer apagar. Nas fissuras da história, muitas vezes não alcançadas pelo historiador, revela-se 

uma outra memória, capaz de resituar problemas desconhecidos ou considerados como 

resolvidos. Para dizer de outro modo, a memória pode contribuir para o movimento de auto-

reflexão da história. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to articulate the triad history/memory/literature in the masterpiece 

composed by Graciliano Ramos, Memórias do cárcere (Memories of prison), considering that 

these elements interact dialectically in the process of producing meaning to human 

experience. Graciliano is a witness of the Estate terrorism in Brasil of the 1930’s, a dark 

period that carries the mark of modernity: experience brought up from the ruins of values that 

sustained a society confident in reason, provoked by the catastrophic events of the first years 

of the XXth century, especially the eclosion of the nazi-fascist movement. The desestability 

caused by the modern sensibility of the world needs to be arised through a new way of writing 

history. A writing in which the reflection of the historiografic making itself has a place and 

that questions its ethical compromise towards what it represents. Memory and history emerge 

as powerful builders of meaning to life in a time where it is necessary to handle the lack of 

meaning of complex experiences. Literature, on its side, shares this crisis of meaning and 

reconfigure itself to deal with it. The concept of literature of testimony appears as the 

articulator of the triad, demanding a new treatment in the consideration of the relations 

between history and memory and history and literature. Literature cannot be taken as a mere 

reflex of history. In this speech revolved by modernity, reality is not merely mimetized, but 

reconfigured. The context of the production of Graciliano’s work is taken not as a determinant 

of the literary matter, but as its counterpoint. Through Graciliano Ramos’ testimony, past is 

exposed in its fragmented face – pieces, ruins, scars. His testimony is presented as counter-

memory. First, because it is something that is resistant to representation – the unspeakable. 

Second, and again the question of an ethical and political compromise emerges, because it 

transmits what tradition, official or dominant, wants to erase. In the fissures of history, many 

times not reached by the historian, another memory appears, capable of resituating unknown 

problems or problems considered as solved. To say it differently, memory can contribute to 

the movement of history’s self-reflection.   
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INTRODUÇÃO 

 

Há várias motivações envolvidas na feitura de um trabalho intelectual. Entre as 

escusas e as inconfessáveis estão aquelas que abraçamos com fervor e que terminam por 

tornar-se nossas “reais” motivações. As pequenas vinganças, os ressentimentos, as mágoas, as 

contas do mês dão lugar a um envolvimento genuíno com a matéria analisada, por meio de 

sentimentos e intenções puras (como a flor de um segredo). Nossas motivações passam a 

impelir-nos ao trabalho e mantêm-se todo o tempo em nossa consciência, como guardiãs de 

um tesouro que não deve ser violado nem mesmo pelo seu senhor. 

As minhas razões para escrever e apresentar este trabalho são a assunção e o 

cumprimento de um compromisso. Um compromisso privado, de mim para mim, que toma 

corpo no exercício do ofício de historiador. Um compromisso com a história, ou um modo 

particular de fazer história. Um compromisso com meus pares, ou pelo menos aqueles que 

toleram minha maneira “pouca acadêmica” de me inserir neste mundo. Um compromisso que 

começa pela escolha do tema e estende-se à forma de sua representação. 

A inspiração vem de Graciliano Ramos. Sua literatura, sua própria figura humana são 

o vento em minhas velas. Meu compromisso é um arremedo tosco de seu compromisso com a 

arte e com a vida, de sua responsabilidade ética e política, numa acepção ampla do termo, que 

considera sua relevância para a experiência humana. Graciliano condensa em si os atributos 

estéticos mais refinados e as atitudes éticas mais admiráveis, em uma combinação que a 

modernidade nos prova cada vez mais rara. Minha admiração por este homem para quem arte 

é sangue e carne está estampada em cada página de meu texto. Entretanto, não é uma 

admiração ingênua. Graciliano Ramos é antes de tudo um homem e nos ajuda a enxergar a 

ambigüidade que existe em todo indivíduo. Muitas vezes, e as palavras são suas, se 

acanalhou. Escreveu para ganhar a vida, sustentar a família. Teve de vender, a contragosto, 

escritos que desejaria lançar fora. Teve de publicar livros às pressas, sem revisão.  

Em outras palavras, não tenho a intenção de sacralizar sua figura ou proceder 

acriticamente em relação à sua obra. Minha identificação com Graciliano dá-se exatamente 

por meio da contradição. Seus autoquestionamentos e questionamentos lançados ao mundo 

exterior são pautados na consciência da profunda complexidade da existência, que explode 

constantemente em milhares de fragmentos. O homem que nos apresenta em seus livros é 

aquele atingido pela flecha da modernidade, envenenado e inebriado pela dúvida e pela 

incerteza, pela angústia de uma ruptura definitiva. Mesmo o homem dos confins do mundo 

não repousa tranqüilo, pois algo em sua consciência, que não conhece e não domina, o 
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atormenta. Entre esses homens, está o próprio Graciliano. Seus personagens são pedaços de si 

mesmo, pois só consegue expor o que é1. Ele é esse homem ambíguo, contraditório, 

angustiado – moderno. Coberto de espinhos como um mandacaru e ao mesmo tempo, para 

citar Carpeaux, cheio de misericórdia. O “homem subterrâneo” de Graciliano Ramos (BOSI, 

2002, p. 18) é o homem que da angústia da vida degradada ou do fundo sórdido do cárcere 

arranca uma singular “capacidade de compreender e perdoar” (CANDIDO apud BOSI, 2002, 

p. 48). 

Graciliano nos revela um mundo em constante tensão, no qual o indivíduo, em seu 

silêncio e solidão, encontra-se sempre em conflito com o exterior; inadequado, 

desconfortável, quase esmagado. A angústia é a tônica nesse contexto de privação e incerteza, 

em que o homem fragmentado não se reconhece mais e queda perplexo diante da realidade. 

Graciliano nos apresenta o homem enredado na teia da modernidade e dilacerado por suas 

garras, que rompem sua ligação com um mundo encantado no qual era possível ser feliz. 

O tema da modernidade é um dos pilares que sustentam meu trabalho e chave para 

compreender as escolhas que apresenta. A modernidade a que me refiro é a vivenciada a partir 

da ruína dos valores que sustentavam uma sociedade confiante na razão do homem, senhor da 

ciência, da tecnologia e de si mesmo. A partir dos acontecimentos catastróficos dos primeiros 

anos do século XX, desaparece o mundo da estabilidade e do progresso. A barbárie emerge 

dos lugares mais inusitados, a ciência serve a morte, a violência é institucionalizada, o mal é 

banalizado. A vida não é mais que um número e a morte uma necessidade do processo 

produtivo. 

Essa desestabilidade provocada pela sensibilidade moderna do mundo precisa ser 

trazida à tona através de uma nova maneira de se escrever a história. Uma escrita em que a 

reflexão sobre o próprio fazer historiográfico tenha lugar e que ponha em questão seu 

compromisso ético com aquilo que representa. É por esse viés que a memória e a literatura 

são abordadas. A reflexão sobre as relações entre história e memória transforma-se em auto-

reflexão sobre a própria história. Memória e história aparecem como poderosos constituidores 

de sentido para a vida em uma época em que é preciso lidar com a falta de sentido de 

complexas pervivências. As duas instâncias conjugam-se para possibilitar novas formas de 

significar o mundo e o homem moderno inserido nele. 

                                                
1 “Só conseguimos deitar no papel os nossos sentimentos, a nossa vida. Arte é sangue, é carne. Além disso não há nada. As 
nossas personagens são pedaços de nós mesmos, só podemos expor o que somos” (Carta à irmã Marília Ramos, em 23 de 
novembro de 1949). 
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A literatura, por sua vez, partilha também dessa crise de sentido e reconfigura-se para 

lidar com ela. A palavra, em um tempo em que não há mais distinção entre “alta cultura” e 

barbárie, é repudiada e negada, até o limite do silêncio. O que significa a arte depois de 

Auschwitz, para usar a imagem de Adorno? Que valores serve, que homem representa? É 

intensa a desconfiança que ronda a palavra, pois esta torna-se impotente para retratar um 

mundo fraturado e as experiências indizíveis que resistem à representação. É possível, ainda, 

conjugar ética e estética? É possível sustentar um humanismo em meio ao horror e à 

destruição dos valores que se julgava mais sólidos? A literatura, assim como a história e a 

memória, debate-se para assegurar seu papel de constituidora de sentido, ainda que instável e 

provisório. Na tríade que pretendo articular, a literatura surge como o rebelde e o 

transcendente, capaz de unir memória e história lançando-as no universal, que é justamente o 

mais íntimo. Ela transforma as memórias de um indivíduo em algo que ultrapassa o singular e 

por isso dialoga com toda a humanidade. 

A escolha de Memórias do cárcere começa a justificar-se. Se a escrita de Graciliano 

traz o homem angustiado, em constante conflito com um mundo carente de sentido, ela atinge 

o paroxismo nesta última obra do autor, publicada postumamente. A violência dos cenários de 

seus livros torna-se seu pesadelo pessoal, agora mais do que nunca justificada e sustentada 

pelo aparelho estatal e pela opinião pública. Preso sem processo, é obrigado a conviver não só 

com o que fere seu corpo, mas com o absurdo e a estupefação diante de uma situação 

kafkiana. O ambiente favorece as descidas ao subterrâneo do ser humano e as ambigüidades 

da modernidade aparecem sem disfarce. Esse homem do subsolo, nu, é o que comete as 

maiores atrocidades. É o que mostra compaixão e solidariedade a seus semelhantes. Na cadeia 

seus valores são relativizados e suas concepções precisam ser refeitas, inclusive as relativas a 

ele próprio. É implacável em seu autoquestionamento, em que seu papel de artista e cidadão é 

constantemente posto em xeque. Sua escrita, mais que confessional, é testemunhal. Pois suas 

memórias não são apenas suas – através de seu relato descortina-se uma vivência coletiva. A 

história de Graciliano é a história de muitos sujeitos, que passam a ter voz por meio de seu 

ponto de vista. 

O conceito de literatura de testemunho surge como articulador da tríade história/ 

memória/literatura, exigindo um novo tratamento na consideração das relações entre história e 

memória e história e literatura. A literatura não pode ser tomada apenas como reflexo da 

história. Nessa linguagem revolvida pela modernidade, a realidade não é meramente 

mimetizada, mas reconfigurada. Nas palavras de Alfredo Bosi (2002), reflexo dá lugar à 

reflexão, de acordo com a complexidade da matéria com que a literatura tem de lidar neste 
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novo tempo. A literatura de testemunho aparece no contexto mais amplo de revolução e crise 

da linguagem (STEINER, 1988) em que o relato e o silêncio estão separados por uma linha 

tênue. Graciliano e sua obra são observados neste panorama, embora consideradas as devidas 

distinções entre sua experiência e a de outros autores, sobretudo europeus, que trabalham no 

mesmo registro. O testemunho de vivências traumáticas e catastróficas no contexto do 

Holocausto e do terrorismo de Estado na América Latina é apresentado como contra-

memória. Por um lado, porque é aquilo que justamente resiste à representação – o indizível. 

Por outro, e novamente aparece a questão de um compromisso ético e político, porque 

transmite o que a tradição, oficial ou dominante, quer apagar. O narrador, assim como o 

historiador, transforma-se em um lumpensammler (o sucateiro, figura de Baudelaire resgatada 

por Benjamim), com o dever de apanhar tudo aquilo que é deixado de lado como algo sem 

significação, sem importância, algo com que a história oficial não sabe o que fazer e por isso 

apaga. Sua tarefa paradoxal consiste em transmitir o inenarrável com fidelidade ao passado e 

aos mortos, especialmente os que não têm nome. O testemunho revela-se, nas palavras de 

Alfredo Bosi, e a despeito de sua fragilidade, escrita resistente. 

Se reitero o compromisso que tenho a pretensão de traduzir em meu texto, à luz do 

exemplo de Graciliano Ramos, isso não significa que queira trazer qualquer lição. Seria  

patético, mesmo risível, pois vivemos em uma época em que não há mais espaço para 

conselhos ou lições. Desde que o conceito de resistência envolve valores (BOSI, 2002), o que 

quero é defender os que julgo adequados – quanto à forma de inserção no mundo, quanto à 

história e à maneira como é transmitida, quanto ao ofício de historiador – transformando  

minha própria escrita em escrita resistente. Por isso sublinhei a importantíssima etapa da 

representação dos resultados de uma pesquisa historiográfica. O modo como escrevemos 

revela nossos valores talvez mais do que os temas que escolhemos. O caráter artístico do fazer 

histórico deve aliar-se aos procedimentos, métodos e regras específicos da história, 

enraizando-a na vida e tornando-a relevante para as poucas pessoas que, via de regra, têm 

acesso à ela (especialmente tratando-se de uma dissertação de mestrado de um autor 

desconhecido). A natureza artística do trabalho do historiador deve ser enfatizada, embora não 

possa ser considerada como sua única face. Nas palavras de George Steiner, que não 

poderiam ser mais adequadas para externar a angústia que sinto em simpósios, congressos, ou 

onde quer que se discuta a produção da história,  

 

a ilusão da ciência e as modas do mundo acadêmico tendem a transformar o jovem 
historiador em um furão a roer os mais insignificantes fatos ou números. Ele se 
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estende em notas de rodapé e escreve monografias em um estilo tão inculto quanto 
possível para demonstrar o enfoque científico de sua atividade (1988, p.37). 

 

 Nossa tarefa é escavar e restaurar. Mas, quando abandona de todo o estilo, ou abriga a 

ilusão de exatidão imparcial, tal escavação irá encontrar apenas pó. O outro extremo é 

igualmente perigoso e infrutífero: temas “da ordem do dia” que carecem de um mínimo de 

consistência teórica. Sua importância para a vida prática (constituição e legitimação de 

identidades, por exemplo) não deve justificar sua fuga à responsabilidade de inserir-se em 

uma totalidade histórica, que justamente marca seu lugar e sua relevância. 

Tendo em vista essas questões e carregando o fardo de uma promessa que pode não ser 

cumprida, mas que persiste em meu horizonte, trago neste texto a proposta de apresentação da 

articulação entre memória, história e literatura a partir da obra-prima de Graciliano Ramos, 

Memórias do cárcere. Optei por dividir o trabalho em duas partes, ao invés de acatar a 

tradicional divisão em capítulos. Julgo que esta secção serve melhor meus propósitos: 

primeiro, uma exposição que mostra a articulação entre as três instâncias de um ponto de vista 

mais teórico, em que procuro deixar claras minhas, digamos, “filiações” e justificar o 

tratamento metodológico a que as submeto. Na segunda parte, que trata especificamente das 

Memórias do cárcere, a articulação história/memória/literatura se dá à luz da obra, num 

desejo claro de deixá-la expressar-se com o máximo de autonomia. As reflexões teóricas da 

primeira parte são o esteio, a fundação para a construção de um modo de abordar cada um 

desses elementos na obra de Graciliano Ramos. 

A Parte I, “História, Memória e Literatura”, foi dividida em dois sub-itens. No 

primeiro, “História e Memória”, após expor concisamente algumas tendências dominantes no 

tratamento da relação entre história e memória, discuto a proposta de uma nova interação 

entre as instâncias, que não seja pautada em oposição ou identificação, mas em tensão, 

considerando a necessidade de produzir sentido para o mundo esfacelado da modernidade. 

História e memória condicionam-se reciprocamente a partir da consideração de seus limites e 

possibilidades. 

No segundo, “História e Literatura”, apresento uma forma diferenciada de tratamento 

da literatura pela história, que enxerga na singularidade o descortinar do universal. O contexto 

de produção das obras é considerado não como determinante da matéria literária, mas como 

um seu contraponto. Os escritores que escrevem a partir de um universo arruinado não 

podem, e não conseguem, colocar-se em conformidade com ele. Aqui também a noção de 

tensão faz-se presente. Parafraseando Adorno (2003, p. 66), as composições literárias não 

devem ser abusivamente tomadas como objetos de demonstração de teses sociológicas ou 
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históricas. Sua referência ao social deve revelar nelas próprias algo de essencial, algo do 

fundamento de sua qualidade. A referência ao social não deve levar para fora da obra de arte, 

mas sim mais fundo para dentro dela. A universalidade de uma obra é essencialmente social: 

“só entende aquilo que o poema diz quem escuta, em sua solidão, a voz da humanidade” 

(ADORNO, 2003, p.67). A literatura de testemunho é examinada como caminho possível para 

uma outra relação entre história e literatura, considerando ambas em um contexto de crise: 

nenhuma das duas pode mais falar exemplarmente a respeito de coisa alguma; nem o 

historiador nem o escritor podem agir como se fossem capazes de dominar a experiência 

possível na contemporaneidade ou entregar-se ao mundo com um amor que pressupõe que 

esse mundo tem sentido (ADORNO, 2003, p.56). “A atitude contemplativa tornou-se um 

sarcasmo sangrento, porque a permanente ameaça da catástrofe não permite mais a 

observação imparcial, e nem mesmo a imitação estética dessa situação” (ADORNO, 2003, 

p.61). 

Através da literatura de testemunho, a memória incorpora-se ao duo história/literatura 

em sua face fragmentada e descontínua – ela expõe o passado através de cacos, ruínas e 

cicatrizes. Essa modalidade da memória quer manter o passado ativo no presente; ao invés da 

tradicional representação, seu registro é o do índice. Nas fissuras da história, muitas vezes não 

alcançadas pelo historiador, revela-se uma outra memória, capaz de resituar problemas 

desconhecidos ou considerados como resolvidos. Para dizer de outro modo, a memória pode 

contribuir para o movimento de auto-reflexão da história. 

 É na Parte II, intitulada “História, Memória e Literatura em Memórias do Cárcere”, 

que pretendo esmiuçar a obra a partir da tríade exposta. Esta é a parte fundamental do 

trabalho, em que, mergulhada no fluído da memória, a história descortina-se, a partir da 

consideração de que o contexto surge no texto. Aqui, Graciliano-autor e Graciliano-

personagem falam livremente, tão livremente quanto lhes permitem as amarras nas quais estão 

seguros. Pelos olhos, pela boca e pelas mãos de Graciliano surge a história – uma história 

tatuada em seu corpo e em sua alma, uma história viva em suas chagas. Chagas que se abrirão 

em vermelho vivo sempre que suas memórias forem resgatadas.        

Enfim, com a bagagem cheia de motivações (nobres e mesquinhas), sigo meu 

caminho, esperando que os tropeços não sejam muitos. Conto com meu compromisso e com 

meu objeto para legitimá-lo, visto que o talento – mercadoria barata que se encontra em 

qualquer prateleira – já não serve para legitimar nada. Espero não frustrar as expectativas do 

leitor, nem tampouco as minhas. 
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PARTE I - HISTÓRIA, MEMÓRIA E LITERATURA                               

         

1.1 - HISTÓRIA E MEMÓRIA 

                      

 Assumindo a “subversão temporal” presente em meu trabalho, pois escrevi muitas 

coisas há muito tempo, há pouco tempo ou agora, na reta final, inicio esta primeira parte pelo 

fim. Em meu exame de qualificação, um de meus leitores, a Profª. Drª. Fabiana de Sousa 

Fredrigo, observou que minhas preocupações são mais metodológicas que teóricas. Suas 

colocações não foram postas necessariamente como crítica, mas me sinto na obrigação de 

responder a elas e, de algum modo, me justificar em relação à minha maneira de pesquisar e 

representar a história. Além do mais, penso que esta é uma boa forma de começar: expondo, 

de acordo com as recomendações de Michel de Certeau, o lugar de minha escrita. 

De fato, se método significa um “modo de fazer”, é realmente minha maior 

preocupação. Obviamente, a teoria que o embasa é importante; mas é fácil esvaziar a teoria se 

a maneira de abordá-la é inconsistente ou negligenciada. Refletir sobre o fazer historiográfico 

e a escrita da história é a tarefa que considero mais importante em nosso ofício. A 

preocupação expressa com os fundamentos da escrita histórica, supondo-os elemento central 

para pensar o conhecimento produzido e suas conseqüências, é dever fundamental do 

historiador e submete sua prática a um comprometimento ético-político. 

Penso ser necessário recuperar a noção da importância da assunção de um 

compromisso político por parte do historiador. Um compromisso que não seja político-

partidário, mas político em seu sentido mais amplo: é preciso assumir responsabilidades. 

Responsabilidade pelo que se fala e pelo que se omite. A questão “para que serve a história?” 

precisa ser resgatada e colocada no cerne do debate historiográfico. Especialmente neste 

momento em que estamos, nas palavras do Prof. Dr. João Alberto da Costa Pinto, diante “de 

uma grande crise sobre os destinos intelectuais da universidade e do destino do intelectual 

acadêmico como figura social” (2000, p.13).      

Ainda em suas palavras, 

  

os departamentos de História espalhados pelo Brasil, alimentam quase só a 
opacidade ególatra de profissionais sem qualquer rumo político. Entrega-se o pensar 
historiográfico a um crescente vazio que enterra o projeto político de uma possível 
verdade racional aos estertores de um conhecimento cada vez mais fragmentado e 
alienado. O trabalho teórico esvazia-se diante de um empirismo de temas e assuntos 
marcados pela idiossincrasia de cada historiador.  (p.12). 
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 Afirma, valendo-se de Domenico Losurdo, “que toda práxis intelectual exige uma 

responsabilidade, um imperativo moral” e assim apresenta o contraponto daquela postura que 

desconsidera “a tomada da consciência histórica” (p.14). 

Creio que quando se relaciona história e memória, assumir um posicionamento 

político torna-se ainda mais relevante. Desnudar o lugar desta escrita que envolve elementos 

tão poderosos é expor suas responsabilidades, suas fragilidades, suas possibilidades de 

fraudar, enganar, confirmar, revelar, produzir memórias falsas, resgatar memórias submersas. 

Refazer seu percurso impõe-se como condição para devolver à história sua capacidade crítica 

como conhecimento. É preciso que a própria escrita da história se submeta ao rigor do exame 

crítico. Ela não deve ser encarada apenas como a forma que reveste um conteúdo, mas como 

parte do esforço poético de produção de sentido, constitutivo do próprio ofício do historiador. 

Trata-se de assumir a escrita como uma operação, que aciona procedimentos e procede a 

escolhas, pondo em disputa visões e significações para o passado. Reconhecer as tensões entre 

memória e história é fundamental para a historicização da prática de nosso ofício. Refletir 

sobre a memória e sobre as diversas formas com que se relacionou à história, torna-se forma 

de auto-refletir sobre a própria história. 

As relações construídas entre história e memória podem revelar muito do que a 

historia pensa de si mesma. É preciso remexer na história da história para expor as diversas 

formas como se dão estas relações e, a partir daí, descartar as inúteis, resgatar as que se 

mantêm como legítimas ou ainda, a partir delas, criar outras. 

Manoel Luiz Salgado Magalhães me auxilia nesta empreitada. Em artigo intitulado A 

cultura histórica oitocentista: a constituição de uma memória disciplinar, publicado em 

2003, discorre sobre as intrincadas relações tecidas entre memória e história presentes no 

momento de afirmação da disciplina numa disputa por se constituir em saber específico e 

particular e não apenas o conhecimento propedêutico que marcara até o século XIX seu lugar 

no cenário europeu. 

O nascimento da história como disciplina não pode ser dissociado de um projeto 

político em gestação, quando paralelamente à definição de métodos para a pesquisa histórica 

espera-se obter um sentido de orientação para o futuro, dando ao trabalho do historiador um 

papel central. História e memória estão articuladas estreitamente no processo de invenção das 

nações modernas. Da associação entre interesses nacionais e projeto científico nasceu uma 

poderosa cultura histórica, ainda a nos marcar coletivamente, e que viria afirmar e garantir a 

centralidade da história no processo de definição de sentidos. A integração do passado a partir 

de categorias como as de desenvolvimento e progresso poderia assegurar ao presente um 
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sentido e um ponto de ancoragem, indicando os caminhos para o futuro. Esta cultura histórica 

atrela inevitavelmente passado, presente e futuro, remetendo-nos para o passado como lugar 

de definição de um sentido original, razão explicativa da própria existência do presente.  

 A omissão ou descaso em relação aos pressupostos que viabilizam a escrita 

histórica parece supor a crença numa “história em si”, auto-evidente para os praticantes do 

ofício. Narrá-la decorreria da existência do passado como dado positivo, composto de fatos 

comprováveis e capazes de legitimar como verídicas as narrativas construídas a partir dele, 

num esforço de apresentá-la como narrativa fiel dos eventos passados, elidindo deste ato 

qualquer suposto de estar operando uma representação ou mesmo uma invenção.  

Esta crença numa história que se confunde com o relato dos eventos passados, 

assegurando uma dose de naturalidade à tarefa de dar sentido às ações humanas, fez com que 

esse passado viesse habitar espaços preservados do exercício da crítica, construindo o que 

Guimarães chama de “memória disciplinar”.  

A tarefa de desnaturalizar este olhar e questionar as condições de visibilidade que 

tornam o passado origem natural do presente exige um grande esforço, pois implica em 

repensar os traços narcísicos que marcaram a constituição da disciplina e quebrar o espelho 

que parecia refletir um passado clara e objetivamente localizável a partir de um jogo de 

reflexos e projeções do presente. O esforço é ainda maior em virtude da associação 

história/identidade, sempre presente no exercício do ofício de historiador, num procedimento 

em que muitas vezes essas identidades foram naturalizadas e a história serviu como respaldo e 

legitimação para encontrar em tempos remotos as “provas” necessárias que sustentariam uma 

memória acerca de identidades de construção recente (como as nacionais, por exemplo). 

Identidades que pareciam encontrar através da história seu porto seguro e sua plena 

justificação, encobrindo seu penoso processo de invenção, que como parte da experiência 

humana só pode ter história. Reafirmar este ego do presente, que se perderia em tempos 

imemoriais do passado, foi certamente uma das tarefas políticas centrais da história 

disciplinar. Aprendemos com a história a construir identidades pelo viés da semelhança, 

reencontrando-nos sempre ao longo do passado visitado.  

Espaço de experiência e horizonte de expectativa, para usar as imagens de Koselleck, 

articulam-se na constituição da cultura história oitocentista, inaugurando uma forma de 

conceber o passado que curiosamente parece encobrir os mecanismos desta imaginação 

produtiva que o tornou ao mesmo tempo objeto de paixão e conhecimento para as sociedades 

do dezenove. Como parte de uma “mudança civilizadora”, a história concebida como atitude 

de encadeamento sistemático dos eventos passados e presentes, viabiliza ao presente um 
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significado para um passado não vivido, desconhecido e por isto ameaçador em sua diferença 

e intangibilidade. Ao constituir o passado como projeção do presente e desejo de futuro, a 

história é capaz de disciplinar este passado segundo os sentidos importantes para o presente 

em construção, conjurando incertezas e dúvidas próprias de um mundo vivendo em meio a um 

turbilhão de mudanças. Um novo espaço de experiência irá viabilizar uma percepção diversa 

do passado, não mais como modelo, cópia a ser imitada, mas como explicação da vida 

presente. “Domesticar e disciplinar como sinônimos de civilizar, com esta marca nasce nosso 

moderno sentido de história presente em sua forma disciplinar” (GUIMARÃES, 2003, p. 18). 

A história, como narrativa coerente e interligada dos eventos passados, poderia fornecer uma 

chave explicativa para o conjunto de transformações, marcando-lhes um sentido, já que 

faltavam elementos de comparação para este conjunto de experiências vivenciadas como 

ímpares. As incertezas do novo são domesticadas pelas certezas fornecidas pela história, 

agora capaz de significar de uma maneira positiva as experiências não vividas, principalmente 

pela afirmação do progresso como sentido maior da história dos homens, capaz de positivar as 

transformações no sentido de fazê-las desejáveis. Frente aos desafios postos pela aventura da 

modernidade, colocam-se as pretensas certezas da história asseguradas pelo seu aparato 

disciplinar. 

Esta produção de sentido engendrada pela história, que naturaliza seus procedimentos 

e práticas e a própria relação com o tempo, pôde manter-se enquanto conseguiu fornecer 

respostas para um mundo em que a dúvida e a incerteza não podiam ser toleradas, em que era 

preciso domar um campo de experiência arredio para construir, no presente, um horizonte de 

expectativas minimamente controlável. 

A partir do século XX, especialmente com a eclosão das guerras mundiais, as bases 

civilizatórias e premissas culturais que conferiam ao pensamento histórico sua peculiar 

configuração não podem mais sustentar-se. As experiências dominantes são críticas e 

traumáticas (RÜSEN, 2001); precisam ser desenvolvidos novos modos de criação de sentido 

histórico para enfrentar o caráter catastrófico deste novo tempo. A medida das vivências e seu 

questionamento constituem a ausência de medida que se tornou possível. A história é forçada 

a abrir espaço, no contexto constitutivo de seu pensamento, para o contra-senso como 

qualidade vivenciada, para a não narratividade de vivências traumáticas, para o trabalho com 

buracos negros que arrastam os fatos investigados para a rede de suas significações históricas. 

É preciso considerar a ausência de sentido das experiências, considerar a possibilidade do 

pensamento histórico não eliminar a falta de sentido, mas suportá-la e esforçar-se por se 

orientar em critérios de sentido. Visto que a memória sempre se manteve como fonte de 
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sentido, é preciso ativá-la de forma renovada para dar conta de um mundo que não só coloca 

em xeque as estratégias existentes até então, mas as questiona de forma radical. Na tentativa 

de se estabelecer uma ligação com o passado que assume necessariamente um novo caráter, 

de se reatar um elo com ele, surge uma nova cultura da memória. 

Não é fortuito que a introdução do tema da memória na historiografia e sua 

valorização crescente no seio desta “coincida” com acontecimentos históricos 

“espetaculares”2, que nos recolocam com ímpeto em face do passado experimentado como 

vencedor ao longo do denso século XX, em face de nossa própria identidade, da sociedade 

onde nos inserimos, de nossos sonhos e projetos de futuro. Este “frenesi de memória” 

(SEIXAS,2001) está na raiz de movimentos identitários (sociais e/ou políticos), de afirmação 

de novas subjetividades, novas cidadanias, do resgate de experiências marginais ou 

historicamente traumáticas. Às dificuldades epistemológicas do conhecimento histórico para 

resolver o problema dos aspectos obscuros ou só fragmentariamente inteligíveis do passado, 

parece somar-se a urgência prática da constituição de uma significação para acontecimentos 

de complexas pervivências no presente. Nesta significação podem intervir tanto a memória 

como a história. Desta forma, este sub-item do trabalho visa debruçar-se sobre o debate 

historiográfico que teve como desdobramento o aparecimento de novas noções que buscam 

dar conta da complexidade dos fenômenos contemporâneos da memória. Para isso, elenquei 

alguns autores que vinculam a reflexão sobre a memória com uma auto-reflexão da história, 

em minha opinião a maneira mais fecunda de considerar os limites e possibilidades de cada 

uma destas instâncias. Através da leitura do historiador argentino Hernán Sorgentini, 

abordarei de forma sucinta as reflexões de Marc Bloch, E.P. Thompson e Carlo Ginzburg. 

Jörn Rüsen e Jacy Alves de Seixas completam o quadro. Sigo passo a passo as reflexões de 

Sorgentini, respeito até mesmo a ordem das discussões. Seu maior mérito é fornecer um mapa 

de diálogos que historicizam a relação entre história e memória, marcando seus avanços e 

recuos na trajetória da autoconsciência da história como disciplina, obtida pelo debruçar-se 

sobre si mesma. Meu maior mérito é seguir suas indicações e cavar na cruzinha. Seixas, por 

sua vez, traz desdobramentos da relação história/memória não inclusos no trabalho de 

Sorgentini. A consideração de uma outra face da memória, mais livre, “involuntária”, carrega 

uma outra dimensão de análise, capaz de aproximar memória, história e literatura. 

                                                
2 Como o Holocausto, “a implosão da URSS, a queda do muro de Berlim, a explosão da ex-Iugoslávia, os 
conflitos étnicos e religiosos que irrompem de uma forma política impensável, a força da massificação e do 
“consentimento sem consentimento” obtido pelo fenômeno da globalização” (SEIXAS, 2001, p.52) e, no caso 
específico da América Latina, as experiências de caráter limítrofe originadas nas práticas do terrorismo de 
Estado. 
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 Os trabalhos enquadrados no registro da investigação histórica ocupam lugar central 

no contexto do crescente interesse pelo tema da memória, sobretudo como resultado da 

recepção de distintas aproximações historiográficas que tomam as representações coletivas 

como um objeto privilegiado da disciplina e habilitam a construção de uma história da(s) 

memória(s). A reflexão sobre a memória vinculada à auto-reflexão da história, parte do 

esforço de renovação da disciplina no século XX, questiona aspectos epistemológicos, 

normativos e práticos do conhecimento histórico, assim como o ofício do historiador: para 

além da observância de pautas e procedimentos de caráter formal, é preciso considerar 

aspectos ético-políticos intrínsecos à prática de reconstrução do passado. A vinculação 

proposta é espaço propício para delinear ferramentas analíticas adequadas para enfrentar uma 

série de questões do debate atual sobre a conformação e transmissão da(s) memória(s) 

coletiva(s): 

 

(...) la trama de continuidades y cambios que conformam la(s) tradición(es), los 
procesos de conformación y transmissión de “recuerdos falsos”, las dificultades 
cognoscitivas de aproximación, registro y representación de experiencias vividas y 
recordadas como radicalmente “traumáticas” (...) las posibilidades y límites del 
conocimento sistemático para dar conta de la perspectiva de las víctimas, la 
dimensión ética intrínseca al problema de la reconstrucción histórica y su 
vinculación con la función normativa de la noción de verdad, etc. (SORGENTINI, 
2003, p. 104) 
 

 

 Para realizar esta tarefa, a proposta de Sorgentini é resgatar a introdução da questão da 

memória no pensamento historiográfico a partir da obra de Marc Bloch (e sua recepção crítica 

da obra do sociólogo Maurice Halbwachs), estabelecendo seu papel como objeto e função 

prática da história e suas implicações na redefinição da disciplina em um sentido crítico da 

tradição. Para completá-la, acrescenta uma revisão de Thompson e Ginzburg, cujos 

desenvolvimentos no marco de novas aberturas teóricas, ao pôr em jogo distintos aspectos das 

relações entre memória, história e tradição, se tornam susceptíveis de ser lidos, fora de toda 

pretensão de reconstruir uma genealogia, como tematizações de questões afins em um registro 

de reflexão similar.  

 Em Bloch, a recolocação das funções de saber e memória do conhecimento histórico, 

particularmente visíveis na distinção dos problemas de legitimidade e utilidade da história, 

alia-se a conteúdos de sua historiografia articulados em torno das questões de transmissão da 

memória e crítica da tradição. A partir da recepção da obra de Halbwachs3, a memória como 

objeto da história ocupa um lugar central, aportando elementos para um “exame de 
                                                
3 Os quadros sociais da memória, de 1925. 
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consciência” da disciplina que busca dar respostas a críticas relativas a insuficiências 

explicativas da história frente às ciências sociais e à denúncia do caráter pernicioso de sua 

função prática associada a suas versões tradicionais.  

 No livro de Halbwachs, opera-se uma passagem do tratamento filosófico realizado por 

Henri Bergson sobre o problema da memória em termos de psicologia individual a uma 

consideração que, sem desligar-se do caráter filosófico do problema, o reescreve em termos 

das ciências sociais, pondo no centro da análise a “determinação social”. Halbwachs 

incorpora a lógica dos grupos no contexto de um tratamento em que as representações 

coletivas – que condicionam e possibilitam a atividade da memória – vinculam as 

necessidades práticas destes grupos com a resistência inercial da tradição. Assim, a memória 

percebe sua duração como continuidade, forjando realidades idênticas a si mesma.  

 Apesar de reconhecer a importância de centrar o objeto da análise em fenômenos de 

caráter coletivo e o estímulo que a perspectiva sociológica pode trazer à história, Bloch 

pontua uma série de críticas, especialmente no que se refere à concepção de Halbwachs sobre 

a objetividade e a imparcialidade do conhecimento histórico. Mais do que na oposição 

memória coletiva/história e no apelo ao caráter objetivo da história, o problema reside na 

tensão entre esta objetividade ingênua e a constatação de uma função prática da história 

detectada à luz da exploração das funções de memória. Bloch chama atenção para os 

mecanismos de transmissão das memórias, indicando elementos para perceber “erros” na 

transmissão das lembranças e para registrar as mudanças que ocorrem nas tradições, por trás 

de sua aparência de continuidade. A história aparece, na obra de Halbwachs, como 

mecanismo de restabelecimento da continuidade da tradição, como “memória universal do 

gênero humano”, desconsiderando suas transformações e o fato de que a perspectiva histórica 

traz em si uma crítica à tradição. Bloch incorpora a questão da verdade às preocupações de 

Halbwachs sobre as representações coletivas a partir da pergunta sobre como são geradas e 

transmitidas as falsas lembranças. 

 A divergência entre a perspectiva histórica e a sociológica remete a uma crítica ao 

caráter arbitrário da separação entre passado e presente, a uma consideração distinta do 

tempo. Para Bloch, a distinção entre a memória das gerações vivas e o passado “morto” da 

história é arbitrária. Não só o limite entre o atual e o inatual não pode estabelecer-se a partir 

de uma medida matemática do tempo, como a necessidade prática do presente compromete o 

conhecimento histórico em seu conjunto. O passado é tão vivo quanto o presente, porque a 

representação que a história faz dele não se compreende fora de um sentido que é o sentido do 

presente. A linguagem por meio da qual o historiador constrói seu conhecimento sobre o 
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passado não pode ser pensada fora de sua existência temporal: é o meio essencial para o 

objetivo da compreensão, tanto porque através dele o historiador realiza os procedimentos de 

seleção, ordenamento racional e análise dos fatos históricos, quanto porque constitui a matéria 

dos testemunhos através dos quais o historiador acessa o passado.  

 A concepção de tempo histórico que traz em si a idéia de plasma4, redefine a relação 

entre a tradição e o objetivo universalista da história. Em Halbwachs, o universalismo da 

história resulta abstrato; ao não implicar uma crítica ao particularismo das identidades dos 

grupos, torna problemática a expressão “memória histórica”, por não poder conciliar a 

objetividade do conhecimento com sua função prática. Bloch trata de um “universalismo 

redefinido”, que não implica em abandono da fidelidade à tradição nacional. 

 Os trabalhos de Bloch considerados por Sorgentini5 constituem uma referência central 

para compreender o sentido em que uma reflexão crítica sobre as formas de transmissão da 

memória permeiam a reflexão sobre a história. A reflexão sobre a transmissão se une à 

pergunta pelo sentido da prática historiográfica, alcançando sua expressão mais clara na 

distinção dos problemas da legitimidade e da utilidade da história, em que a função de 

memória, pensada como um “ato de comunicação”, a partir da pergunta fundamental sobre a 

utilidade da história, se junta com a função de saber, construída a partir de uma redefinição da 

legitimidade orientada por sua vocação à compreensão. O imperativo de “compreender e não 

julgar”, a partir do qual se define a legitimidade, não implica em abandono da pergunta sobre 

a utilidade, mas alerta sobre as conseqüências da falácia de uma resolução do problema da 

função prática do conhecimento histórico, antepondo esta pergunta à outra sobre as 

credenciais com que a disciplina deve poder contar para encará-la efetivamente. A função de 

identidade da história não fica excluída, mas remete a um segundo momento que requer a 

consideração prévia da própria história. A história não é “a memória universal do gênero 

humano”, mas aspira à consecução de uma “memória universalista” que expressa, antes que 

um encontro com a tradição, a necessidade de um exame crítico dos mecanismos de sua 

transmissão e configuração através das lembranças coletivas.  

 Ative-me mais longamente às considerações de Bloch como tentativa de compreender 

porque uma análise tão frutífera não “vingou” no campo historiográfico. O desenvolvimento e 

consolidação da Revista dos Annales não tenderam a remarcar a vinculação do estudo da 

memória com a auto-reflexão da história. A tendência redutiva que considera a história como 

                                                
4 “(...) el plasma mismo donde están sumergidos los fenómenos y (...) el lugar de su inteligibilidad” (BLOCH 
apud SORGENTINI, 2003, p.109). 
5 Resenha d’Os quadros sociais da memória, de Halbwachs, na Revue de syntèese; A sociedade feudal; Apologia 
para a história ou o ofício do historiador;L’etrange dêfaite; vários ensaios reunidos ao longo dos anos 1920. 
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um “lugar de memória” mais entre outros tornou-se o caminho privilegiado para discorrer 

sobre o reconhecimento da dimensão de memória da história. Em geral, os trabalhos que 

tratam das relações história/memória realizam apenas uma observação geral sobre a 

vinculação entre Halbwachs e Bloch (quando a fazem) e remetem a Pierre Nora e sua obra 

coletiva Les lieux de mémoire para referir-se à exploração do tema na tradição francesa. Mais 

grave: para muitos autores, Nora é o responsável pela introdução do tema na historiografia. A 

exploração dos “lugares de memória” aparece como uma preocupação que surge, por um lado, 

como resultado de um movimento puramente historiográfico que converteu a história em 

ciência social e remeteu a memória à esfera do privado e agora encontra o momento de “um 

retorno reflexivo da história sobre si mesma”, e por outro, de um movimento histórico em que 

se percebe o fim de uma “tradição de memória” como resultado da “aceleração da história”. 

Nora aceita, sem consideração de qualquer tratamento historiográfico prévio, a oposição entre 

memória e história traçada por Halbwachs, ignorando o registro particular em que a 

renovação historiográfica incorpora as aberturas teóricas proporcionadas pelas ciências sociais 

e associando toda concepção de memória como função prática da história com as funções de 

identidade e o sentido comemorativo próprios à concepção conservadora da disciplina 

mantida por este autor.  

 O conceito de “lugares de memória” – a partir do qual se concebem as oposições 

história totêmica/história crítica, história memória/história epistemológica – postula uma 

ruptura em relação à continuidade implícita em uma história vinculada com a tradição 

nacional e representa-se remetendo a reflexão sobre a história ao umbral da transcendência de 

sua função de identidade, com vistas a colocá-la em sua etapa “epistemológica”. Em seu triplo 

sentido (material, simbólico, funcional), o autor concebe teoricamente a historiografia como 

mais um lugar de memória. Podemos adiantar uma outra crítica desenvolvida nos trabalhos de 

Jacy Alves de Seixas, que considerarei mais detidamente a seguir. Segundo a autora, a 

afirmação sedutora de Nora de que, se ainda habitássemos nossa memória, não haveria 

necessidade de lhe consagrar lugares, desconsidera um traço instituidor da memória, que é 

precisamente a espacialização do tempo e o exprimir-se, materializar-se e atualizar-se através 

de lugares. Os lugares de memória, neste sentido, representariam menos uma ausência de 

memória do que irrupções afetivas e simbólicas da memória em seu diálogo com a história. É 

porque habitamos ainda nossa memória – tão descontínua e fragmentada quanto o são as 

experiências da modernidade – e não porque estejamos dela exilados que lhe consagramos 

lugares, cada vez mais numerosos e, freqüentemente, inusitados. Os tempos da memória 

designam lugares ou espaços de memória. Toda memória (individual ou coletiva) vale-se de 
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lugares (concretos e/ou simbólicos) para mostrar-se. Este movimento lhe é intrínseco e não 

exterior, não podendo constituir uma noção cunhada historiograficamente. Uma reflexão 

datada como a de Nora (relacionada ao contexto de falência de projetos e utopias, a partir de 

meados dos anos 80) não pode manter-se como mentalidade dominante ou resistente habitus 

intelectual.  

 Se em Bloch a crítica à concepção tradicional da função de memória da história se 

orientava a redefinir esta função articulando-a com a função de saber da disciplina, em 

Thompson a introdução da recuperação da(s) experiência(s) em torno do problema da 

subjetividade na história gera uma nova inflexão, redefinindo o problema da tradição e 

extraindo novas conseqüências a respeito da função prática da história, a partir da exploração 

das tensões entre tradição e conhecimento científico/crítico, historiografia e teoria, valoração 

e objetividade.  

 A focalização thompsoniana na experiência habilita uma reconsideração da tradição 

como substrato da constituição da subjetividade no contexto de uma formulação em que a 

intenção reconstrutiva do historiador implica uma opção ao mesmo tempo epistemológica e 

ético-política, capaz de resituar os termos da oposição traçada por Bloch entre tradição e 

espírito histórico e reformular a antítese entre juízo e compreensão sobre a qual este autor 

definia a legitimidade da prática historiográfica.  

  A função de memória da história se conecta com um tratamento específico da 

memória como objeto da história, no mesmo registro de uma crítica interna aos juízos 

implícitos sobre os quais se constrói a memória social de opções políticas que não resultaram 

vitoriosas no desenvolvimento do processo histórico. A inspeção crítica da memória 

perpassada pelo próprio silêncio dos protagonistas atua como um elemento que reafirma a 

existência dos acontecimentos reconstruídos. A memória importa como elemento que 

confirma a existência desses aspectos do processo histórico que os contemporâneos tenderam 

a esconder ou subestimar e que resultam, portanto, de difícil intelecção para o historiador. A 

reconstrução histórica – limitada pela imposição de uma imagem do passado que o próprio 

desenvolvimento do processo histórico tendeu a entronizar6– responde ao imperativo de 

restituir um passado para a consciência daqueles que são parte, no presente, de uma “tradição 

dos oprimidos”.  

                                                
6 Expressão que prefiro a “sacralizar” (GUIMARÃES, 2003), visto que, desde que memória e história estão 
enraízadas na vida e intervêm ambas no processo de significação da experiência humana no tempo, esse 
“sagrado” é rigorosamente humano. A memória é constituída pelos homens, atendendo a suas necessidades e 
valores e portanto ligada ao mundo “material”. 
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 Observa-se então, um duplo aspecto da relação entre história e memória. Por um lado, 

a afirmação da história como crítica dos aspectos falazes da memória na linha da história 

como crítica da tradição; por outro, um aspecto iluminador da memória associado com a 

valoração dos componentes positivos das orientações potencialmente progressivas 

discerníveis nas tradições que a “experiência de classe” ressignifica – aspecto vinculado ao 

reconhecimento de um ponto de vista do historiador e da legitimidade de emitir um juízo a 

respeito dos feitos do passado. Thompson engendra uma outra concepção para tradição, que 

implica em corrigir o sentido de permanência fixa que sugere a palavra, considerando o 

costume como um espaço de luta, um campo de mudança e embate, uma arena em que 

interesses opostos fazem reivindicações contrárias, onde formas conservadoras aliam-se a 

conteúdos potencialmente transformadores. As considerações ético-políticas sobre o trabalho 

do historiador tornam-se centrais para definir o marco de uma explicação histórica frutífera 

dos aspectos mutantes da tradição. Através da leitura do próprio marxismo como tradição, a 

exploração do problema teórico da subjetividade na história como problema do conhecimento 

histórico articula uma recolocação dos aspectos epistemológicos, normativos e práticos do 

ofício do historiador: o objetivo da compreensão não pode mais abrir mão da apelação ao 

juízo e a função prática da história não pode conceber-se senão como função de um sujeito, 

inscrito em uma tradição de vocação universalista que está também na história. 

 A obra do historiador italiano Carlo Ginzburg (especialmente O queijo e os vermes) 

promove uma ampliação e pluralização do objeto da história “dos de baixo”. Ao manter a 

intenção de reconstruir a história das classes subalternas e ao assumir os desafios teóricos 

propostos pelas novas correntes (principalmente a questão dos aspectos narrativos da 

historiografia), alguns desenvolvimentos centrais de sua obra permitem dar conta de uma 

nova inflexão no registro da vinculação entre reflexão sobre a memória e auto-reflexão da 

prática historiográfica.  

 A história de Menocchio se inscreve em uma incursão que transita um caminho 

convergente com os aspectos exploratórios nos planos epistemológico e ético-político do 

conhecimento histórico encontrados na obra de Thompson. Sua restituição ao objeto da 

história responde ao mesmo tempo a um problema epistemológico e a um imperativo ético: 

não só testemunha a existência de aspectos ininteligíveis das culturas do passado, como dá 

conta de uma racionalidade alternativa que deve ser recuperada no sentido de responder a uma 

mutilação histórica da qual, em certo sentido, nós mesmos somos vítimas.  

 O avanço em relação a Thompson se dá pela assunção de que todas as instâncias do 

processo de investigação histórica são construídas: 
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 la identificación del objeto y la de su relevancia; la elaboración de las categorias a 
través de las cuales éste se analiza; los critérios de prueba; los módulos estilísticos y 
narrativos a través de los cuales los resultados se transmitem al lector. (GINZBURG 
apud  SORGENTINI, p. 120) 
 

 Este reconhecimento constitui o cerne do questionamento dos aspectos insuficientes e 

distorcidos do quadro geral do passado resultantes dos modelos de história total consolidados 

na segunda geração dos Annales. O rechaço à totalidade é tratado a partir de uma postura que, 

problematizando a intervenção do historiador em todas as instâncias da construção do 

conhecimento, não renega o objetivo universalista que fundamenta sua prática. Junto com o 

reconhecimento do papel do historiador e dos componentes narrativos da história, reafirma o 

papel normativo das noções de verdade e prova, sustentando uma posição crítica frente ao 

relativismo moral e ceticismo cognoscitivo das correntes contemporâneas orientadas a 

conceber a realidade como construção discursiva e a reduzir o saber histórico a seus aspectos 

retóricos. 

 A própria noção de perspectiva é posta em debate através do exame de três paradigmas 

básicos a partir dos quais se pensou historicamente a questão – adequação, conflito e 

pluralidade – e conduz a uma auto-reflexão sobre a prática historiográfica na qual o autor 

constata os limites da história para dar conta da experiência que a memória é capaz de evocar. 

Para ele, a memória estabelece um nexo direto com a res gestae e é irredutível à história. A 

postulação desta irredutibilidade leva a história a apresentar-se explicitamente como 

autoconsciente de seus limites: se, frente à experiência do passado, às vezes a memória diz 

mais que a história, esta se revela como uma perspectiva que apresenta sólidas credenciais 

teóricas e epistemológicas para sua efetiva abordagem. 

 Este aspecto iluminador da memória e a consideração dos limites da capacidade 

compreensiva da história e de suas possibilidades de constituir um guia para a vida prática ou, 

melhor colocado, o condicionamento recíproco entre as duas instâncias, abre espaço para a 

consideração do pensamento de Jörn Rüsen sobre o tema, exposto principalmente em seu 

artigo Perda de sentido e construção de sentido no pensamento histórico na virada do 

milênio. Neste, procura definir as concepções de sentido que têm importância no pensamento 

histórico atual e apontar tendências, deficiências e perspectivas futuras. Argumenta que, 

diante das experiências vivenciadas ao longo do século XX e na virada do milênio, os 

tradicionais recursos de sentido do pensamento histórico (que atingiu sua forma moderna no 

historismo) se esgotam. 
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 Para ele, uma das tentativas de determinar a relação entre vivência e interpretação, 

entre dados objetivos do passado e atribuições subjetivas de sentido para o presente, a fim de 

construir um novo sentido histórico, foi sua procura através da lembrança e da memória.  

 No discurso em torno da memória, o sentido perdido da apropriação simbólica do 

mundo é recuperado para a prática cultural do presente. A própria memória é tematizada 

como poderoso gerador de sentido. As origens do pensamento histórico são encontradas nas 

práticas culturais sempre renovadas da lembrança coletiva no contexto da vida presente. Neste 

caso, o sentido está dado e vive do fluxo irrestrito da produção e da transformação contínuas. 

A história, aqui, se torna útil para a vida quando os homens se apropriam do mundo e se auto-

produzem.  

 A crítica que estabelece a essa postura está intimamente ligada ao aspecto de regulação 

mútua existente na relação história/memória e à articulação com a função normativa da noção 

de verdade. Para ele, é natural que a história não possa aceitar essa produção de sentido 

histórico, útil para a vida através da lembrança coletiva e sua utilização pública. Seus 

procedimentos metodológicos são obrigados a distanciar-se criticamente frente ao arbítrio 

com que a memória se aproxima de um wishful thinking (RÜSEN, 2001, p.19) que deforma e 

falsifica a vivência, chegando a inventar mentiras vividas. 

 Entretanto, a memória não pode simplesmente ser renegada, pois dá conta de vivências 

temporais “desconfortáveis” do presente através de uma presentificação interpretativa do 

passado que abre uma perspectiva de ação para o futuro, característica fundamental quando se 

considera o quadro de acontecimentos traumáticos, catastróficos, “sem sentido”, com os quais 

o historiador contemporâneo tem de lidar. Considerar “trauma” como uma categoria histórica, 

ultrapassando seu sentido psicanalítico e compreendendo a própria experiência histórica como 

traumática, implica em tratar o passado de um modo mais complexo que o tradicional: ele 

passa a ser visto não mais como um objeto do qual podemos simplesmente nos apoderar e 

dominar; antes esta dominação é recíproca. O trabalho da história e da memória deve levar em 

conta tanto a necessidade de se “enfrentar” o passado como também o quanto este confronto é 

difícil. Cabe ao historiador – assim como individualmente a cada um de nós – não negar ou 

renegar os fatos do passado, mesmo os mais tenebrosos. 

 Este caráter traumático de nosso tempo precisa ser enfrentado através de novos modos 

de criação de sentido. Os inomináveis crimes exigem mudanças no nível das categorias do 

pensamento histórico. Lembrar e narrar não podem ser simplesmente pressupostos como base 

antropológica do trabalho com a história, mas precisam ser repensados de forma meta-

histórica; precisam ser reconhecidos como base também pelo trabalho historiográfico 
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profissionalmente organizado. A oposição memória/história como prática cognitiva da 

pesquisa histórica deve ser abandonada e substituída pelo reconhecimento de uma complexa 

relação de constituição e condicionamento recíprocos. Lembrança constitui história. Sem as 

fontes de sentido da lembrança e suas práticas narrativas simbólica e lingüisticamente 

articuladas, os procedimentos teóricos e metodológicos do pensamento histórico ficariam sem 

base. Eles não estariam enraízados na vida, não teriam fontes de inspiração para 

questionamentos e interpretações e lhes faltariam ferramentas configuradoras de uma 

perspectivação histórica. A história, de sua parte, como campo do pensamento metodológico, 

pode influenciar a lembrança e, no mínimo, assume frente a ela uma função crítica que 

possibilita uma experiência de controle metodológico. É preciso recorrer a uma forma aberta 

da interpretação e da representação históricas, isto é, a admissão de que as perspectivas de 

interpretação utilizadas e as formas de representação dos resultados da pesquisa não 

conseguem dar conta dos fatos abordados, apontando para uma ruptura insanável na relação 

entre passado, presente e futuro.  

Considero as contribuições dos autores abordados extremamente fecundas para o 

exercício de debruçarmo-nos sobre nosso ofício a partir da reflexão sobre a memória e, com 

isso, dar visibilidade ao lugar que a escrita histórica ocupa, onde, despida de seus véus, 

revela-se mundana, no sentido de profundamente ligada à vida e à experiência do tempo. As 

noções de condicionamento recíproco e de limite (do conhecimento histórico em relação à 

significação do vivido) me são especialmente caras. Como nos posicionar frente a este limite? 

Será preciso recuar diante dele? Ou é possível ampliá-lo, reconhecendo outras dimensões, 

cada vez mais profundas, da memória e de suas possibilidades de criação de sentido? Creio 

que revelar o fazer historiográfico exige não apenas a revisão e historicização das relações 

história/memória que puderam se estabelecer, mas também o questionamento do olhar que a 

historiografia lança à memória, a historicização da própria visão da história acerca dela.  

Me apóio em Jacy Alves de Seixas neste caminho de questionamento. Para ela, a 

maneira como a história encarou e encara a memória precisa ser situada, pois é apenas uma 

das formas de se lidar com uma “problemática da memória” que perpassa vários campos e não 

só o histórico. Seixas traz uma nova proposta de investigação da memória, destacando alguns 

aspectos desconsiderados pela historiografia.  

Em alguns de seus estudos publicados sobre o assunto, argumenta que a crescente 

revalorização da memória, tanto na esfera individual como nas práticas sociais ou mesmo no 

interior da historiografia, o acúmulo de falas de memória e sua operacionalização cada vez 

mais eficaz, o direito e o dever de memória reivindicados por inúmeros grupos sociais e 
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políticos, convivem com um movimento inverso, que aponta um descaso ou fragilidade 

teórica instigantes. 

 A fragilidade a que se refere é a tendência a não se discutirem os mecanismos de 

produção e reprodução do que chama “memória em si”; a falta de teorização necessária para 

sua compreensão enquanto tal; a negação de problematizá-la em sua especificidade. Apenas 

se designam algumas de suas características, definidas em relação ao próprio paradigma 

historiográfico. Tudo se passa como se a memória só existisse teoricamente sob os refletores 

da história. A crença na particularidade de uma memória histórica, distinta, por exemplo, da 

memória literária ou da memória constitutiva do indivíduo, leva a historiografia a 

desconsiderar muitas das categorias e conteúdos da memória definidos fora de seu campo de 

investigação e que a tem singularizado e definido. Como se a memória, em sua relação com a 

história, deixasse em grande medida de ser memória para enquadrar-se nos preceitos teórico-

metodológicos da historiografia, como se ela espontaneamente se redefinisse, abandonando 

pedaços importantes que a definem, “no contato taumatúrgico da história”. 

Para Seixas, a memória sobre a qual a história escolheu refletir é a dita memória 

voluntária ou memória cognitiva, que ocupa todo o espaço conceitual consagrado à temática, 

regulando as relações entre memória e história, memória e esquecimento, memória e 

conhecimento. Todavia, a memória apreendida unicamente em sua função cognitiva não é 

algo evidente ou natural, mas profundamente histórico, que se insere numa epistemologia 

específica e supõe uma trajetória. A história se coloca como senhora da memória e esta se 

torna sua prisioneira. A eleição da memória voluntária desqualifica a memória involuntária, 

afetiva, descontínua, “caleidoscópica”, nos termos de Proust. Esta é tida como constitutiva de 

um terreno de irracionalismo e por isso avessa à história. Este procedimento encontra 

explicação, em termos metodológicos e disciplinares, no esforço de constituir a história como 

ciência. Mas, hoje, será ele pertinente?  

A partir destas interrogações, Seixas propõe a transdisciplinaridade como meio de 

repensar as relações tecidas entre memória e história e ao mesmo tempo considerá-la per se, 

buscando estabelecer com outros campos do saber e da sensibilidade que a tematizaram – 

especialmente com a literatura (na obra de Proust) e com a filosofia (em autores como 

Bergson, Bachelard e Nietzsche) – um diálogo que pudesse informar a história sobre os 

procedimentos próprios da memória (nem sempre redutíveis aos métodos historiográficos). 

Através dessa pesquisa transdisciplinar, torna-se possível compreender os campos em que a 

memória se move, resgatando seu vínculo com a percepção situada no tempo presente e com a 

ação, atentando às duas faces que a constituem intrinsicamente – a memória voluntária e a 
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involuntária – e ao significado do esquecimento contido em todo ato de memória e cuja 

consideração conduziria a uma reproblematização do “dever de memória” contemporâneo.  

Seixas alerta para a necessidade de os estudos históricos incorporarem a memória 

reconhecendo e respeitando sua identidade e movimento próprios e reconsiderarem a 

possibilidade de, contrariando as interpretações dominantes que apregoam que “tudo as 

opõe”,  enfocá-la em sua identidade e eloqüência e, a partir daí, reapreender o diálogo sempre 

instigante entre memória e história. Segundo ela, se nos perguntarmos sobre o que a 

insistência historiográfica na memória voluntária está deixando de lado, uma reflexão nova 

pode se desvelar, apontando aspectos pouco considerados: a dimensão afetiva e descontínua 

das experiências humanas, sociais e políticas, a função criativa inscrita na memória de 

atualização do passado lançando-se em direção a um futuro (e portanto, de criação de 

sentido), que se reinveste de toda a carga afetiva atribuída às utopias e aos mitos. Portanto, 

para refletir sobre as relações memória/história, é necessário iluminar a primeira a partir de 

seus próprios refletores e prismas; incorporar o papel desempenhado pela afetividade e 

sensibilidade à história; atentar para o movimento próprio à memória humana, o tempo-

espaço em que se move e o caráter de atualização inscrito em todo percurso de memória. São 

os movimentos tecidos pela memória involuntária, é o horizonte teórico e temático que ela 

descortina, que parecem abrir ao conhecimento histórico algumas das reflexões postas pela 

modernidade, particularmente as relativas às problemáticas da construção de subjetividades e 

da ação histórica. Do interior do “caldeirão” dos acontecimentos contemporâneos, carregados 

de fortes sentimentos e emoções, memórias extremamente diversificadas irrompem e invadem 

a cena pública, buscam reconhecimento, visibilidade e articulação, respondendo 

provavelmente a uma necessidade que a racionalização histórica é impotente para exprimir e 

atualizando no presente vivências silenciadas, recalcadas ou esquecidas, que se projetam em 

direção ao futuro. 

 Os questionamentos de Jacy Alves de Seixas são fundamentais. Sua contribuição para 

minhas reflexões é inestimável. A questão do sentido, que articula as dimensões temporais e 

recria, reinventando, mitos e utopias em um mundo em que sua existência parece impossível, 

chega a ser poética. O alerta quanto à aceitação de uma oposição irremediável entre história e 

memória ou de uma total identificação entre elas, que levaria no limite à sua fusão, deve ser 

acolhido por todos que procuram assumir uma conduta teórico-metodológica frutífera. 

Todavia, creio que em alguns pontos nossas escolhas divergem. Concordo que a 

memória é uma “entidade”, digamos assim, autônoma, separada da história e que é 

imprescindível reconhecer isso. A “problemática da memória” circula por vários campos e 
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não apenas o historiográfico e não pode ser considerada apenas a partir de sua adequação ou 

inadequação ao que a história construiu e quer ainda construir. É preciso levar em conta sua 

especificidade e seu amplo campo de movimento. Porém, penso que a história deve proceder 

criticamente em relação a ela, salvaguardando seus pressupostos e sua identidade como forma 

de conhecimento. O mais importante para mim é perceber como a memória pode contribuir, 

em um processo de interação dialética com a história, para a constituição de sentido. A 

história não pode prescindir da memória: a memória não é prisioneira, pois sobrevive sem a 

história. Como conjunto de normas e procedimentos, regras e métodos, ela se alimenta da 

memória, mas precisa manter uma postura crítica – a situação de manipulação e controle de 

que nos fala Seixas reside em um tratamento ética e politicamente condenável do poder que a 

memória carrega, postura que a história e o historiador devem combater, em seu trabalho de 

busca incessante de acessar o passado.  

Penso que uma atitude ético-política responsável exige que a história proceda 

criticamente, mas também que sustente uma postura crítica que não diminua ou anule a 

memória, apenas que tenha consciência de suas fronteiras. Uma postura que possa extrair o 

máximo das duas forças produtoras de sentido, com o intuito de situar o homem em sua 

angústia, oferecendo possibilidade de transformação, esperança no futuro. À luz desta 

responsabilidade, a historiografia é forçada a repensar sua frágil independência com relação à 

memória (mais especificamente com relação a uma política da memória). Não existe uma 

história neutra; nela a memória, enquanto uma categoria abertamente mais afetiva de 

relacionamento com o passado, intervém e determina em boa parte os seus caminhos. Refletir 

sobre as relações entre memória e história, a partir desta perspectiva, é tomar consciência 

deste suporte que a memória oferece, buscando balizar problemáticas que a historicizem sem 

anulá-la. Acredito que este movimento pode contribuir para uma auto-reflexão ainda mais 

profunda da história. 

Apesar de alguns desencontros, ainda me apóio em Seixas, assim como nos outros 

autores abordados, que gradativamente vão refinando o movimento de auto-reflexão da 

história a partir da consideração das possibilidades e limites (cada vez mais ampliados) de sua 

interação com a memória. As reflexões de Seixas me habilitam, de forma mais consistente, a 

abordar as Memórias do cárcere de Graciliano Ramos. O “resvalar” para a literatura permite 

que se considere a memória justamente em sua dimensão afetiva, descontínua, criativa e 

profundamente comprometida politicamente. O projeto estético de Graciliano é convertido em 

projeto político; ele questiona a literatura – sua força, sua fragilidade – tendo em vista este 

projeto, isto é, “a criação de uma literatura testemunhal que pudesse, em um país em que o 
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povo só aparece nos livros como imagem do pitoresco, dar voz aos vencidos”. (BASTOS, 

1998, p.139). 

Este projeto, que é estético, ético e político, é também um projeto de memória: uma 

memória que coloca-se como voz dissonante na história contada pelos vencedores. Projeto de 

memória em que se descortina a história – uma outra história. “Outra” porque é uma história 

soterrada e “outra” porque é uma história descompromissada  tanto com a história “oficial” 

quanto com quaisquer de suas regras. Atento para a recomendação de Seixas de que a abertura 

para além do estritamente historiográfico deve impor certos cuidados, ainda que as fronteiras 

primem pela mobilidade. A intenção não é transplantar reflexões sobre a memória e sobre a 

literatura para o terreno da história; importa revelar a historicidade deste projeto. 

A “teoria da memória” que Graciliano apresenta em Memórias é justamente a da 

memória livre, sem amarras, que esmiúça, amplia, reduz, omite – cabe à história perceber a 

riqueza do que pode desvelar, sem tomá-la como verdade absoluta. Verdade sim, pois 

Graciliano não se desliga de seu compromisso com ela. Pode assumir sua subjetividade 

inteiramente no modo de lembrar, porque não se atém às mesmas regras do historiador. Está 

comprometido com uma verdade superior (BOSI, 2002, p.234), a sua verdade, a verdade 

subterrânea partilhada com tantas outras vítimas de uma situação que, de tão absurda, é quase 

inacreditável. Verdade que pode vir à tona e tornar-se verossímil a partir de seu relato, o que 

nos remete mais uma vez a seu projeto político de tenaz resistência.  

Seu testemunho surge de uma situação de emudecimento, de amordaçamento de 

indivíduos que foram vítimas de extrema violência. Criar uma sensibilidade na sociedade para 

escutá-los é um ato político, na medida em que existe tanto uma dívida para com essas 

vítimas, como também uma necessidade de se escrever a história do ponto de vista delas. 

Assim, escova-se a história a contrapelo, como diria Walter Benjamin. Reconstruir esta 

história – salvá-la do esquecimento política e socialmente provocado – é um formidável 

ataque ao inimigo, uma vez que ela abrange tanto a denúncia da barbárie e das atrocidades por 

ele cometidas como a reconstituição do rosto desfigurado dos mortos, os quais tentaram, no 

passado, construir uma vida diversa. Narrar as ruínas desta tentativa é um modo de atualizá-

las. 

Apesar da diferença explícita existente entre o testemunho de Graciliano, que tanto a 

memória quanto a literatura forjam enquanto fornecedoras de sentido, e a história assentada 

sobre regras que pode ser construída a partir dele, há uma aproximação fundamental: tanto em 

suas Memórias quanto no trabalho do historiador há uma ética da representação do passado 

(SELIGMANN-SILVA, 2003, p.64) que implica no reconhecimento de uma dívida,  também 
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moral. Neste sentido, vejo a análise de sua obra-prima como uma maneira de assumir e 

sublinhar a importância de uma atitude política efetiva por parte do historiador. A escolha do 

tema desta dissertação está intimamente relacionada a um desejo pessoal de cumprir um 

compromisso. As palavras do historiador Yosef Yerushalmi comunicam melhor que as 

minhas as bases deste desejo e servem para fechar – circularmente, espero – as reflexões do 

primeiro sub-item desta primeira parte: 

 

 A historiografia – ou seja, a história como narração, disciplina ou gênero possuindo 
as suas regras, suas instituições e os seus procedimentos – não pode (...) substituir-se 
à memória coletiva nem criar uma tradição alternativa que possa ser partilhada. Mas 
a dignidade essencial da vocação histórica permanece, e o seu imperativo moral 
parece-me ter hoje em dia mais urgência do que nunca. No mundo que é o nosso não 
se trata mais de uma questão de decadência da memória coletiva e de declínio da 
consciência do passado, mas sim da violação brutal daquilo que a memória ainda 
pode conservar, da mentira deliberada pela deformação das fontes e dos arquivos, da 
invenção de passados recompostos e míticos a serviço de poderes tenebrosos. Contra 
esses militantes do esquecimento, traficantes de documentos, os assassinos da 
memória, contra os revisores das enciclopédias e os conspiradores do silêncio, 
contra aqueles que, para retomar a imagem magnífica de Kundera, podem apagar 
um homem de uma fotografia para que não fique nada senão seu chapéu, o 
historiador, apenas o historiador, animado pela paixão austera dos fatos, das provas, 
dos testemunhos, que são o alimento da sua profissão, pode velar e montar guarda 
(apud SELIGMANN – SILVA, 2003, pp.62-63). 
 

     

1.2 - HISTÓRIA E LITERATURA 

 

A pergunta fundamental do historiador, quando resolve ter como objeto de pesquisa 

uma obra literária, é como abordá-la. A historiografia a tratou, por muito tempo, como mero 

documento informador de um contexto social. Mesmo hoje, a prática dos Cultural Studies 

voltou a tratar o texto literário como “variante da indústria cultural ou mero instrumento de 

lobbies” (BOSI, 2002, p.43). Seguindo as reflexões de Alfredo Bosi, creio ser necessário 

buscar um historicismo aberto, largo e profundo, que saiba fundar conceitualmente uma 

história da literatura como história das obras literárias. Segundo Otto Maria Carpeaux,  

 

a literatura não existe no ar, e sim no Tempo, no Tempo histórico, que obedece ao 
seu próprio ritmo dialético. A literatura não deixará de refletir esse ritmo – refletir, 
mas não acompanhar. Cumpre fazer essa distinção algo sutil para evitar aquele erro 
de transformar a literatura em mero documento das situações e transições sociais. A 
repercussão imediata dos acontecimentos políticos na literatura não vai muito além 
da superfície, e quanto aos efeitos da situação social dos escritores sobre a atividade 
literária, será preciso distinguir nitidamente entre as classes da sociedade e as 
correspondentes “classes literárias”. A relação entre literatura e sociedade não é 
mera dependência: é uma relação complicada, de dependência recíproca e 
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interdependência dos fatores espirituais (ideológicos e estilísticos) e dos fatores 
materiais (estrutura social e econômica). (apud BOSI, 2002, p.7). 

 

Não poderia haver palavras mais adequadas para marcar o caráter singular das obras 

de arte e a necessidade de entender a individualidade irredutível de cada autor e de cada texto 

para conjurar o risco de submergi-lo na história dos costumes ou na história das idéias. 

Pensando com Walter Benjamin, o historicismo convencional, enquanto não se alarga nem se 

aprofunda para abranger o avesso das fables convenues de cada época, é um historicismo a 

meias, capenga (apud BOSI, 2002, p.37). Um texto literário traz em si não só a mimesis da 

cultura hegemônica, mas também o seu contraponto que assinala o momento de viragem, o 

gesto resistente da diferença e da contradição. O centro nervoso dessa diferença e 

negatividade é a consciência que um autor tem do seu tempo e das variantes, fraturas e limites 

do cotidiano que a sociedade lhe oferece como matéria-prima. A literatura da qual quero 

tratar, aquela que lida com a falta de sentido presente em nosso tempo, traz alterações 

profundas na concepção dos gêneros, na estilização da frase: desdobramentos refinados da 

aspiração moderna de macerar a subjetividade no texto literário. Essas alterações “foram 

deixando para trás o caminho percorrido pela velha historiografia que tudo passava pela 

malha grossa de uma suposta “evolução” da literatura nacional”. (BOSI, 2002, p. 21). 

Sendo a contradição a tônica do mundo moderno, é preciso acessar uma nova 

historiografia, para qual a história das expressões simbólicas se abra para dimensões 

existenciais e culturais múltiplas que não as reduzam à condição de alegorias ideológicas. 

Nesta perspectiva ampliada, respeitosa dos direitos da memória, da imaginação e da reflexão 

crítica, as relações entre literatura e sociedade recebem nova luz. Uma interpretação social da 

obra literária deve revelar como a sociedade, tomada como unidade em si mesma 

contraditória, aparece na obra de arte; em que lhe obedece e em que a ultrapassa. Deve 

investigar “a relação que o sujeito poético, que sempre representa um sujeito coletivo muito 

mais universal, mantém com a realidade social que lhe é antitética”. (ADORNO, 2003, p.78) 

Deve também enfatizar o modo como ambos se interpenetram, pois somente em virtude dessa 

interpenetração o texto literário captura realmente, em seus limites, “as badaladas do tempo 

histórico” (ADORNO, 2003, p.78). Diversos graus de uma relação tensa com a sociedade são 

expostos por intermédio do sujeito poético:  

 

por mais que seu gesto seja hostil à sociedade, ele é fruto da dialética social que 
nega ao sujeito lírico a identificação com o status quo e seu repertório de formas, 
embora esse sujeito esteja intimamente ligado à realidade vigente: ele não pode 
falar de nenhum outro lugar. (ADORNO, 2003, p. 85). 
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A escolha de Memórias do cárcere como obra privilegiada para revelar sua ligação 

com a história e com a memória em um momento crítico, justifica-se exatamente pela relação 

conflituosa que estabelece com a realidade. Surge a indagação: como inserir a obra de 

Graciliano Ramos no duo história/literatura? Parece-me claro que o apoio mútuo destes dois 

instrumentos lança luzes na análise de sua obra, que conta acontecimentos “presumivelmente 

verdadeiros” a partir de sua lembrança. Contudo, o registro não é historiográfico; Graciliano 

exprime-se por meio da literatura. Os pressupostos que orientam seus procedimentos estão 

assentados nas convenções literárias, nos limites que a literatura, como arte, impõe. Não basta 

mergulhar na história literária e tentar descobrir onde Graciliano e Memórias do Cárcere se 

“encaixam” (no sentido de periodização, recursos utilizados, temas abordados). Esta atitude 

desconsideraria a complexidade e a importância deste grande escritor e faria tábula rasa de 

sua obra, além de desprezar uma preocupação fundamental de Graciliano e cerne de sua 

escrita: o papel que atribui à literatura, o sentido de sua prática artística – o sentido de sua 

própria existência, pois arte e vida, para ele, estão intrinsicamente ligados. É necessário 

esclarecer a relação do próprio Graciliano com a literatura; qual sua atitude como homem, 

intelectual e artista em relação ao seu métier, quais os limites e possibilidades que entrevê. 

 Hermenegildo Bastos, em seu livro Memórias do cárcere-literatura e testemunho, 

analisa as Memórias articulando-as a toda a produção artística de Graciliano. Elas aparecem 

como balanço de sua vida e obra. Não apenas os romances e seus personagens são revistos, 

mas sua própria condição de escritor inserido no mesmo mundo injusto em que aqueles 

tomam forma. O próprio autor converte-se em personagem para melhor conduzir um duro 

julgamento de si mesmo. Dessa forma, prepara a recepção de sua obra, projetando-a no 

futuro. Projeto de leitura e não mais de escrita; um projeto estético-político que delineia-se de 

trás para a frente, a partir desta reflexão em conjunto. Avulta-se a dimensão ética de 

Memórias. Avaliando seus livros, o autor analisa a si próprio, disseca-se, expõe-se, como 

fazia com os protagonistas de seus romances. Sua concepção de literatura vai aos poucos se 

mostrando. Ela é seu protesto, sua maneira de manifestar uma reação contra o mundo das 

normas constritoras, seu modo peculiar de inserir-se nele e de nele definir seu lugar. 

Sua escrita é resistente por obra de uma extrema tensão interna e decorre de um a 

priori ético, um sentimento do bem e do mal, uma intuição do verdadeiro e do falso, que já se 

pôs em conflito com o estilo e a mentalidade dominantes.  
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A resistência é um movimento interno ao foco narrativo, uma luz que ilumina o nó 
inextricável que ata o sujeito ao seu contexto existencial e histórico. Momento 
negativo de um processo dialético no qual o sujeito, em vez de reproduzir 
mecanicamente o esquema das interações onde se insere, dá um salto para uma 
posição de distância e, deste ângulo, se vê a si mesmo e reconhece e põe em crise 
os laços apertados que o prendem à teia das instituições. (BOSI, 2002, p.134).  

 
Em termos de produção narrativa, o importante é ressaltar a coexistência de absurdo e 

construção de sentido, de desespero individual e esperança coletiva, em suma, de escolha 

social arrancada do mais fundo sentimento da impotência individual. 

 Graciliano desconfia da capacidade da literatura de realizar-se como crítica da 

sociedade conservadora, da possibilidade de quebrar as barreiras da instituição literária, de 

criar uma literatura por intermédio da qual fizesse ouvir a voz dos vencidos. A literatura é 

“arma fraca de papel” comprometida exatamente com o que quer denunciar. E ele, em sua 

implacável auto-crítica, é “revolucionário chinfrim”, pequeno-burguês, irremediavelmente 

distanciado da massa a que procura dar cor e forma. É com esse espírito que retira-se do 

universo da ficção. De acordo com Antonio Candido em Ficção e Confissão, o romance, com 

todas as suas exigências formais, vai parecendo um molde apertado e incompleto. A ficção o 

constrange, pois o desejo de sinceridade torna-se imperativo e leva-o a retratar-se no mundo 

real em que se articulam suas ações. Elege a primeira pessoa do singular, o “pronomezinho 

irritante”, como artifício literário e desliza para sua experiência real dentro da mesma 

perspectiva de narração, mas sem qualquer subterfúgio. Há um nítido processo de descoberta 

do próximo e de revisão de si mesmo, como que completando pela própria vivência o 

panorama que antes havia elaborado no plano do romance. Se atentamos para o conjunto de 

sua obra, percebemos que a recusa à ficção acontece já em Infância, sintomaticamente depois 

de seu último romance, Vidas secas, narrado em terceira pessoa. Wander Melo Miranda  

argumenta que a terceira pessoa narrativa reconstitui, pela via literária, o hiato entre seu saber 

de intelectual e a indigência dos retirantes – intervalo impossível de ser preenchido. Vidas 

Secas fecha o ciclo da ficção em primeira pessoa e abre espaço para a escrita autobiográfica 

de Infância e Memórias do cárcere. A autobiografia foi um caminho que escolheu e para o 

qual passou naturalmente quando a ficção já não lhe bastava para exprimir-se. Opta pelo texto 

memorialístico, julgando que a arma do testemunho poderia ser mais adequada na tentativa de 

quebrar as barreiras mencionadas. O testemunho autoquestiona-se, desenvolvendo-se como 

uma reflexão sobre o significado, a forma e a função da escrita. Neste sentido, o conjunto de 

sua obra pode ser entendido como “testemunho”, o que talvez explique que, sendo grande 

romancista, não tenha encontrado no romance possibilidades que esgotassem sua necessidade 

de expressão. Havia nele um desajuste profundo entre sua personalidade e os valores sociais 
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que a formaram e deformaram. Desajuste essencial, que torna sua obra testemunho de uma 

grande consciência mortificada pela iniqüidade e estimulada a manifestar-se pela força dos 

conflitos entre a conduta e os imperativos íntimos. 

Mas não é apenas este o sentido do “testemunho” que aparece na obra de 

Graciliano Ramos, embora essa visão ajude a compreender o sentido estético, ético e político 

de sua escrita. Para além deste “testemunho integral”, há o testemunho específico que 

constitui Memórias. Testemunho de um terrível período da história do Brasil e da história do 

século XX, marcada pela brutalidade do poder desmedido, pela banalização do mal. É o 

retrato da face negra do “pequenino fascismo tupinambá” – pequeno na avaliação crítica de 

Graciliano acerca de seus dirigentes e ideologia medíocres, mas grande e poderoso na 

opressão e terror que foi capaz de engendrar. Testemunho de uma experiência densa em que a 

cadeia é convertida em metáfora da sociedade brasileira e mundial. O autor concebe as 

situações vividas na cadeia como enleadas, difíceis de penetrar. Sua escrita reflete 

difusamente o caráter aleatório da perseguição política movida contra ele, o aspecto 

enigmático de sua condição de preso sem formação de processo. “Há sempre alguma coisa de 

indistinto, de mal aclarado e mal resolvido nos episódios lembrados” (BOSI, 2002, p. 226). A 

perspectiva dominante é a que vai da interrogação à estranheza e, nos casos extremos, fecha-

se na recusa. 

O autor-testemunha mostra-se consciente de que o filtro subjetivo é tão relevante para 

a construção de seu texto quanto as situações objetivas que ele se propôs representar. Ressalta 

sua firme convicção de que o testemunho não é documento histórico no sentido tradicional de 

espelho fiel da realidade e que a escrita testemunhal deve dispor de uma considerável margem 

de liberdade. Graciliano esboça uma teoria da prosa memorialista (BOSI, 2002, p. 234), 

segundo a qual há uma larga distância entre o observador supostamente neutro e o escritor que 

contrai ou expande a seu critério a matéria recordada. Não propõe que a testemunha dê um 

salto para o discurso da imaginação, mas legitima um modo livre de tratar o fluxo da 

memória. 

Seu testemunho recebe um tratamento estético-literário. Estético-literário, mas não 

estetizante: Graciliano não “enfeita” a realidade, não é absolutamente um beletrista. Enfrenta 

a realidade e escreve asperezas; “mas é delas que a vida é feita, inútil negá-las, contorná-las, 

envolvê-las em gaze”. Os fatos são retrabalhados intencionalmente pelo autor, em um 

processo de reaproveitamento artístico da experiência vivida. Em se tratando de um texto 

memorialístico, que tem parentesco tanto com a história quanto com a ficção, a intenção é 

narrar acontecimentos reais mas subjetivizados, refigurados literariamente. O que se encontra, 
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esclarece Bastos, é a tematização da fronteira entre ficção e memórias. Como não se trata de 

um texto teórico ou crítico, mas de um texto de criação literária, a questão da 

ficção/ficcionalidade formula-se no interior do próprio texto. A questão incorpora-se à escrita, 

donde o contraponto entre técnicas ficcionais e memorialísticas. O primeiro capítulo de 

Memórias do cárcere discute detalhadamente as fronteiras entre ficção e memórias. O autor 

esclarece que o testemunho que dará terá qualidade literária. Mas ele assume a 

responsabilidade da narração, não se permite inventar. Depois, na narrativa propriamente dita, 

o esclarecimento incorpora-se à escrita. Para se chegar ao testemunho, é preciso que se passe 

pela discussão literária, da mesma forma que, para se chegar a ela, é preciso assumir o 

testemunho – testemunho feito literatura. Memórias de um escritor, as Memórias realizam-se 

como obra de textura ricamente literária, em que as diversas técnicas trabalhadas com extrema 

maestria pelo autor aparecem aí problematizadas de modo implícito ou explícito, levando-nos 

ao terreno movediço dos gêneros. 

De acordo com Hermenegildo Bastos, há um conjunto de ambigüidades de gênero 

com que nos deparamos na leitura das Memórias. Autobiografia, memórias, confissão, 

testemunho... Como se define a obra em relação a esses conceitos? No capítulo dedicado a 

esta discussão, Bastos nos convence que, no livro de Graciliano, transitam todos esses 

gêneros: a obra tem muito de memorialística, porque trabalha lembranças, procurando 

recuperar o passado. Mas tem também muito de autobiografia, pois é aquilo que Dilthey, em 

seus estudos sobre a autobiografia, chamou de “conexão de uma vida”: a prisão é o ponto de 

referência a partir do qual Graciliano revê a própria vida e transforma sua vivência individual 

em experiência coletiva. Quanto à categoria confissão, está intrinsicamente ligada à 

necessidade de se justificar aos leitores enquanto formadores de uma opinião pública – 

brasileira e mundial. O testemunho aparece ligado ao sentido ético e político da obra: fazer 

com que a voz dos vencidos faça frente a dos dominantes. 

Essa diversidade torna-se possível porque estas categorias não são fechadas e podem 

acomodar-se no texto conforme o acordo criado entre autor e leitor, baseado em  

intersubjetividade. Bastos opta por classificá-lo como autobiografia, mas procura acompanhá-

lo em seus movimentos, que ora se encaminham numa direção, ora noutra. Optei por operar 

com o conceito de testemunho, a partir da literatura de testemunho – embora admita esta 

diversidade de gêneros, não pretendo me aprofundar nesta discussão. Essa escolha liga-se 

diretamente à questão da maneira de acessar a literatura. A literatura de testemunho apresenta-

se como possibilidade de realizar a articulação da tríade história/memória/literatura, 
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retomando mais uma vez a questão do sentido e garantindo uma extrema operacionalidade 

para a tessitura da reflexão proposta. 

A questão do testemunho tem sido cada vez mais estudada. A determinação histórica 

para este fato é notória: em um século pontuado por catástrofes, por massacres, genocídios e 

etnicídios, mais do que nunca a palavra testemunhal foi solicitada (tanto da parte da 

historiografia, como dos aparelhos jurídicos e, sobretudo, dos próprios sobreviventes). A 

literatura de testemunho é mais do que um gênero: é uma face da literatura que vem à tona em 

nossa época e faz com que toda a história da literatura seja revista a partir do questionamento 

da sua relação e do seu compromisso com o real, que não deve ser confundido com a 

realidade tal como era pensada e pressuposta pelo romance realista e naturalista: o real que 

nos interessa aqui deve ser compreendido na chave freudiana do trauma, de um evento que 

justamente resiste à representação ( SELIGMANN-SILVA, 2003). Para Benjamim, o trauma 

é parte integrante da vida moderna: a experiência deixa de se submeter a uma ordem contínua 

e passa a se estruturar a partir das inúmeras interrupções que constituem o cotidiano.   

 A expressão “literatura de testemunho” remete sempre a uma relação entre literatura e 

violência, apesar de se dividir em duas concepções. Uma delas desenvolve-se no âmbito dos 

estudos sobre a literatura latino-americana, a outra é dominante no campo da reflexão sobre a 

Shoah, termo utilizado para substituir a palavra Holocausto. Partindo-se das diferenças, 

chegamos a inúmeros entrecruzamentos. Em ambos os casos, trata-se de testemunhos de uma 

história traumática onde se misturam a necessidade de testemunhar (no sentido de denúncia 

das atrocidades cometidas) e um limite para a apresentação das situações radicais.Vejamos, 

concisamente, como se desenvolvem estas duas acepções do termo. 

Na literatura latino-americana, ele se divide em mais duas concepções: uma delas 

orienta o exame de textos que registram e interpretam a violência das ditaduras da América 

Latina no século XX e é em parte tributária da pauta sobre testemunho formulada pelos 

intelectuais reunidos no júri do Prêmio Casa das Américas de 1969; a outra emerge na década 

de 80, a partir do testemunho de Rigoberta Menchú e volta-se exclusivamente para a literatura 

hispano-americana. Esta última se divide ainda em testemunho romanceado, onde o autor 

edita o depoimento da testemunha e cerca-o de prólogo e/ou notas na tentativa de marcar a 

separação entre os discursos, e romance-testemunho ou pseudo-testemunho, onde a ficção é 

utilizada para recriar eventos violentos a partir de relatos de testemunhas e  vários tipos de 

documentos. Em um processo de restrição conceitual, a crítica tem se concentrado no 

primeiro tipo (o testemunho romanceado), criando uma identificação automática entre este e a 

literatura de testemunho. Os defensores desta restrição recorrem a duas formulações básicas 
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para justificar a relevância das obras neste registro. Em primeiro lugar, esses textos impõem a 

necessidade de repensar cânones literários. O desafio é lançado da periferia ao centro e 

problematiza importações literárias. Outra tese é a referente ao caráter “democrático” desse 

modo de composição, que permitiria a inclusão dos vencidos, uma vez que ele viabiliza a 

entrada na cultura letrada das vozes de outras identidades, até então silenciadas. 

Valéria de Marco expõe a fragilidade desses argumentos. O desejo de normatizar a 

literatura de testemunho, que não se submete docilmente a moldes, esvazia seu sentido. A 

insistência no caráter democratizante desta literatura indica uma concordância com a 

interpretação ideológica do século XX como um século de inclusão social, uma concordância 

com as ações políticas que entendem a legislação sobre identidades e direitos das minorias 

como ampliação da democracia moderna. Ao contrário, este século é marcado por um 

processo de exclusão. Não enxergar isto dificulta a reflexão sobre a inserção particular da 

literatura de testemunho da América Latina no mundo da literatura de diferentes línguas, 

utopias, etnias, credos e na era da catástrofe, em que a violência e a barbárie, como o capital, 

não encontram fronteiras. 

Valéria de Marco apresenta uma proposta de definição e de interpretação da relevância 

do testemunho mais aberta: a do júri do referido Prêmio de 1969, que propôs a criação da 

categoria testimonio entre os gêneros literários, pois havia uma nova forma que traçava um 

certo panorama do que acontecia no continente e que suscitava a necessidade de se pensar 

uma nova categoria para analisar os textos inscritos. Manuel Galich, um dos jurados, definiu o 

gênero pelo avesso: diferente da reportagem, da narrativa ficcional, da pesquisa e da 

biografia. Difere da reportagem porque mais extenso e profundo, apresenta uma qualidade 

literária superior e não é efêmero como o que se vincula à publicação em periódicos. 

Distingue-se da narrativa ficcional, pois descarta a ficção em favor da manutenção da 

fidelidade aos fatos. Afasta-se da prosa investigativa por exigir o contato direto do autor com 

o ambiente, fatos ou protagonistas que constituem a narração. É diferente da biografia porque 

reconstitui a história de um ou mais sujeitos escolhidos pela relevância que possam ter em 

determinado contexto social. Percebe-se a vinculação entre testemunho e compromisso 

político com as lutas sociais, assim como um discurso de contraponto a uma versão 

hegemônica da história. Esta acepção do conceito possibilita analisar uma tendência da 

produção literária latino-americana do século XX em um contexto mais amplo, impondo a 

necessidade de examinar as relações entre violência, representação e formas literárias.  

No campo de reflexão sobre a Shoah, surgem algumas indagações que se vinculam 

mais fortemente à consideração sobre o caráter da modernidade e sobre a possibilidade de 
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produzir sentido para seus eventos. Como manter no horizonte ideais de humanismo depois 

dos campos? Eles devem ser considerados um acidente da era moderna ou um elemento 

constitutivo da modernidade? Como pode a arte relacionar-se com o horror dessa experiência? 

Assertivas de Primo Levi e Adorno, amplamente utilizadas na investigação sobre a Shoah, 

propõem a reflexão sobre a relação entre a literatura e o mal e sobre a tensão entre catástrofe e 

representação. Para dimensionar o alcance desta tensão, é importante retomar o conceito de 

catástrofe adotado por esses estudos. Desde Ésquilo e Plutarco, a palavra é usada com o 

significado de término; em Heródoto, como verbo, significa aniquilar (MARCO, 2004). O 

aniquilamento do homem ecoou no aniquilamento da utopia humanista, corroendo o poder 

explicativo da razão e a crença no conhecimento como força de civilização e criando desafios 

para a produção de sentido. Houve uma quebra de confiança e de fluência na relação entre o 

homem e as formas familiares de expressão.  

Neste contexto, podemos compreender porque Benjamin intitula seu ensaio sobre 

Berlim Alexanderplatz, de Alfred Döblin, A crise do romance. A experiência (Erfahrung) não 

pode mais ser vivenciada no mundo capitalista moderno, pois os laços entre os membros de 

uma comunidade, que permitiam a continuação e o refinamento da arte de contar, foram 

rompidos. Não há mais tempo para contar, para escutar, para aconselhar e ser aconselhado. 

Ao conceito de Erfahrung, sobrepõe-se o de experiência vivida (Erlebnis), característica do 

indivíduo solitário, que não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações. 

Não se pode mais narrar, embora a forma do romance exija a narração.  Para Adorno, 

o que se desintegrou foi a identidade da experiência, a vida articulada e em si 
mesma contínua, que só a postura do narrador permite. Basta perceber o quanto é 
impossível, para alguém que tenha participado da guerra, narrar essa experiência 
como antes uma pessoa costumava contar suas aventuras. (Adorno, 2003, p. 56).  

 

O romance capitula diante de uma realidade demasiado poderosa, que deve ser modificada no 

plano real e não transfigurada em imagem. 

A ruína sem precedente dos valores e esperanças humanos resultantes da brutalidade 

política é o ponto de partida de qualquer reflexão séria sobre literatura e seu lugar na 

sociedade. Nas palavras de Steiner:  

 

não podemos agir agora, seja como críticos ou como simples seres racionais, como 
se nada de importância vital tivesse afetado nosso senso da possibilidade humana, 
como se o extermínio, pala fome ou pela violência, de cerca de 70 milhões de 
homens, mulheres e crianças na Europa e na Rússia, entre 1917 e 1945, não tivesse 
alterado de modo profundo a propriedade de nossa consciência (...) O que o homem 
infligiu ao homem, em época muito recente, afetou a matéria básica do escritor – a 
totalidade e o potencial do comportamento humano – e oprime o cérebro com uma 
nova escuridão. (1988, pp. 22-23). 
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Steiner associa essa crise do romance a uma crise da palavra, repudiada e ameaçada 

pelo silêncio. São indícios de uma crise da própria linguagem. Esta é apresentada como uma 

estrutura fantasticamente complexa e vulnerável, definidora da humanidade do homem; nela 

sua identidade e presença histórica estão explicitadas de modo singular. Não é fácil repará-la 

quando é danificada – e danos quase irreparáveis ocorreram quando foi forçada a expressar as 

falsidades homicidas de modo inteligível e mesmo consagrá-las em alguns regimes 

totalitários. O ato de escrever transforma-se em um escândalo: usar palavras como se elas 

pudessem transmitir a pulsação e as dúvidas do sentimento humano, “confiar o cerne do 

espírito humano à moeda inflacionada da conversa social, é enganar a si próprio e cometer 

uma ‘indecência’” (Steiner, 1988, p.71). Surge a convicção de que, na presença de certas 

realidades, a arte é trivial e impotente: frívola. “O poeta deveria parar? Em uma época em que 

os homens são obrigados a chiar e guinchar seus sofrimentos como besouros e ratos, será o 

discurso letrado, de todas as coisas a mais humana, ainda possível?” (STEINER, 1988, p.161). 

Falar, assumir a privilegiada singularidade e solidão do homem no silêncio da criação, é 

perigoso. Falar com a força máxima da palavra, como faz o poeta, é perigoso. Até mesmo 

para o escritor, talvez mais do que para outros, o silêncio é uma tentação. 

Entretanto, em meio ao repúdio ou à fuga geral em relação à palavra na literatura, há 

ações de retaguarda. Malgrado a desagregação e o esfacelamento do social, Benjamin insiste 

na necessidade de reconstruir a experiência a partir de uma nova forma de narratividade. 

Declínio da arte de contar, declínio de uma tradição e de uma memória comuns...  Esse duplo 

depauperamento é sentido como uma perda dolorosa. Mas ao mesmo tempo é reconhecido 

como um fato ineludível que seria falso querer negar, salvaguardando ideais estéticos que já 

não têm qualquer raiz histórica real. O reconhecimento lúcido dessa perda faz com que se 

lancem as bases de uma outra prática estética, da qual faz parte a literatura de Döblin, de 

Kafka, de Joyce, de Broch e, acrescento, também a de Graciliano Ramos, e que remete à 

“escrita resistente” mencionada. 

O modernismo europeu não deixou de influenciar o discurso de nossos autores. 

Embora envolvido pela contingência brasileira, a que permaneceu sempre ligado, Graciliano é 

lido como voz que dialoga com o homem contemporâneo dos fascismos e da guerra; voz 

nacional e supranacional ao mesmo tempo. Graciliano era um homem muito bem informado; 

encomendava jornais, almanaques e livros, lia em várias línguas, ensinava francês, traduziu 

Albert Camus. Seria estranho que estivesse alheio ao que ocorria no mundo. Contudo, não é 

meu interesse “encaixar” Graciliano nesta realidade européia como algo tomado de 

empréstimo, mas notar que uma sensibilidade comum, de escritor, de artista, de ser humano 
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sensível à tragicidade da existência, pôde levá-lo a formular questões parecidas à situação e 

destino do homem. 

Graciliano não viveu em um campo de concentração; presenciou uma cultura fascista 

diferente da européia, mas de qualquer forma sofreu os efeitos da violência. Tanto em seu 

corpo – corpo maltratado de preso, submetido, conduzido, dilacerado – quanto em sua psique 

e sensibilidade de artista, para quem a palavra tornava-se cada vez mais fraca diante da 

realidade e dos rumos que a humanidade tomava – seus valores, suas aspirações, seus sonhos 

ou a falta deles. Antes da prisão, porém, Graciliano já possuía o sentimento e a experiência da 

catástrofe e da violência. O exílio forçado tornou-se, para nós brasileiros, corriqueiro, quase 

irrelevante; mas é preciso notar, ou melhor, recuperar o sentido profundo de crueldade que é 

um homem deixar tudo, não só sua terra e sua casa, mas seu cotidiano, sua identidade, seus 

costumes, tudo o que conhece e lançar-se ao desconhecido por causa da falta de chuva e da 

falta absoluta de atitude do poder constituído em oferecer qualquer alternativa. Graciliano 

experienciou isso em sua própria vida e foi testemunha da miséria. A violência banalizada 

atingiu-o desde sua infância: Graciliano debocha de nossa “vocação pacifista”. Creio que 

apesar da distância física e de uma experiência de vida inteiramente diversa, Graciliano pode 

fazer-se voz gabaritada para dar testemunho da banalização do mal, da fragilidade da 

literatura e da linguagem como um todo para dar conta de produzir sentido. Graciliano Ramos 

trabalha nesse registro: palavra como a última fronteira, a última tentativa, a resistência lúcida 

de sua impotência. 

 No âmbito da literatura de testemunho, trata-se de descrever como as marcas da 

convivência com o horror inscrevem-se na forma literária, como os procedimentos de 

construção do texto aludem à catástrofe. Perante a barbárie, que desafia as formas de pensar, 

como conciliar no discurso a atitude de não desistir do conhecimento e ser fiel à natureza do 

vivido? O testemunho tem que falar do que viu sem instalar-se no presente com a 

tranqüilidade de referir-se a um passado, pois sua vivência não cabe no campo do finito, do 

acabado; ela escapa à compreensão porque está marcada pelo movimento do trauma. Como 

inscrever esse testemunho de aniquilamento do homem nas páginas da modernidade confiante 

em sua vocação civilizadora? Tento uma aproximação com a obra de Graciliano, também 

marcada pelo trauma e que postula uma concepção específica de modernidade, modernidade 

desencantada, onde fenômenos catastróficos e traumáticos são reconhecidos como resultados 

legítimos da tendência civilizadora e seu potencial constante. A questão do trauma é 

especialmente relevante e pode realizar um movimento de aproximação entre as duas 

tendências da literatura de testemunho de que tratei acima. O trauma compreendido não 
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apenas na acepção freudiana, mas como choque com a realidade exterior, choque que produz 

uma ferida que não quer cicatrizar. Na formação do menino Graciliano entraram muitos 

instrumentos de suplício, a sensibilidade ferida a todo instante. “A infelicidade, que fez calar a 

criança e recalcou a sua palavra, se mudaria na consciência de uma espinhenta solidão no 

adulto cuja escrita remoerá a percepção difícil, a relação truncada” (BOSI, 2002, p. 228). 

 Já no primeiro capítulo Graciliano nos dá mostras de que a escrita de Memórias é a 

tentativa de superar o trauma resultante do absurdo e da violência do que viveu. A própria 

distância temporal que separa o acontecido de sua narração, justificada de diferentes formas, 

pode ser indício da dificuldade de se lidar com o que houve. Narrar converte-se em resistência 

e disposição para lidar com uma complexa pervivência. O desejo de narrar torna-se 

imperioso: “a exigência se fixa, domina-me”; “De repente nos surge a necessidade urgente de 

recompô-lo”. É o desejo de fazer viver o que estaria morto para sempre, mas que ainda 

persiste em sua demanda, o que deflagra o processo da escrita. Reviver o passado, sim, porém 

enterrar de vez o que o mantém encarcerado e o impede de tomar posse efetiva do presente: 

“Demais já podemos enxergar luz à distância, emergimos lentamente daquele mundo horrível 

de treva e morte. Na verdade estávamos mortos, vamos ressuscitando”. 

A marca do trauma aparece também no próprio corpo de Graciliano, onde a violência 

desmedida do poder se enuncia em carne viva, sem subterfúgios. Na transmissão realista dos 

corpos degradados reside a força de resistência de seu relato, vitória contra a morte anunciada 

pelo encarregado dos presos da Ilha Grande: “Não vêm corrigir-se: vêm morrer”. Escrever é 

resistir à morte. Esse movimento de tentativa de superação do trauma está conectado ao 

desejo de gerar sentido para uma vivência aparentemente sem sentido: dar sentido a “pedaços 

humanos”, ordená-los, compor um quadro, domar o caos, dar forma; diante da fragmentação, 

resta a palavra. Escrever agora significa conviver com a mudez, com o indizível, inscrevendo-

os no próprio texto. 

A aproximação entre Graciliano e os estudos sobre a Shoah revela-se também na 

constatação da fragilidade da linguagem e das formas literárias para narrar a barbárie. O 

escritor interroga-se sobre a possibilidade de encontrar a frase justa e a imagem adequada, 

sobre o poder de expressão da palavra e os impasses de traduzir o vivido. A fraqueza da 

literatura é constatada com lucidez, sem desespero, pois existe uma outra face da literatura 

que resiste e desenha o embate da vida contra a morte. O latente pessimismo de Graciliano 

traça um movimento dialético: a destruição engendra a transformação e a (re)construção. Sabe 

que não vai mudar a realidade, mas assim mesmo escreve. A literatura é arma fraca de papel, 

mas é a única de que dispõe: arma insignificante, mas arma. Com todas as suas contradições, 
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é a arma que escolheu e que consegue manejar. Não quer fazer as pazes com o passado, com a 

vida. Quer sim, mais íntegro, depurado, encarar a vida de frente, com amarga retidão, 

esperando o que for: a morte ronda Graciliano. Esse testemunho é a memória de 

acontecimentos que afetaram muitos, mas é também o balanço da vida e da obra de seu autor. 

Diante da morte, sente a necessidade de revisitar aqueles dias, aquelas pessoas, aqueles 

lugares. É preciso escrever, contar, testemunhar – não adianta nada; faz toda a diferença. 

Entre a sintaxe e a Delegacia de Ordem Política e Social, no campo minado em que 

lhe é dado atuar, Graciliano consegue manter um espaço de atuação precário e limitado, 

talvez, mas suficiente para romper o cerco e introduzir vozes discrepantes na história do 

Brasil. Trata-se de encontrar uma memória distinta da história oficial, de opor a tradição 

sufocada do oprimido à história triunfante e consolidada dos adversários que não cessam de 

vencer. O testemunho de Graciliano apresenta-se como uma contra-memória: a arte pode 

escolher tudo quanto a ideologia dominante esquece, evita ou repele. Assume a tarefa literária 

de construir a memória por meio da recomposição do passado enquanto ruína, atualizando 

esse passado no presente e fazendo ecoar seu grito no aqui e agora: modo da literatura opor-se 

tanto ao esquecimento forçado quanto a uma determinada perspectiva histórica. Sua voz faz 

parte de um coro não raro contraditório e desarmônico. Busca uma “verdade superior”, “uma 

verdade expressa de relance nas fisionomias”, mesmo sob pena de contradizer a versão 

majoritária e corrente. A importância de Memórias descortina-se também neste ponto: é uma 

possibilidade de reaver o sentido traumático e violento da experiência histórica brasileira. 

Nelas, a modernidade se afirma pelo reconhecimento da força e dos limites do sujeito, 

lançado no universal. 
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PARTE II - HISTÓRIA, MEMÓRIA E LITERATURA EM MEMÓRIAS DO 
CÁRCERE  

 

Adiei até o limite a escrita desta parte do trabalho. Por dias, meses, fiquei 

paralisada. O leitor há de perdoar-me, mas não consigo escapar de uma escrita confessional – 

a esta altura dos acontecimentos, não é possível recuar. Foi assim que aprendi a escrever e 

muitas vezes, por causa disso, me perguntei se poderia realmente fazer história. Esta angústia 

me acompanhou durante todo o meu curso, e me acompanha agora na pós-graduação. Minha 

preocupação é que minha escrita não seja mera expressão de uma idiossincrasia, mas que faça 

sentido e construa sentido como escrita histórica. Quero que assim seja reconhecida pelos 

meus pares. Naturalmente não espero agradar a todos, mas àqueles que partilham das mesmas 

preocupações. Esta postura pode soar um tanto arrogante; de fato é arrogante. Mas antes a 

arrogância que a apatia ou a covardia. Abomino as conveniências da academia, a falsidade, a 

ausência de debate, porque “não é elegante” ou “não é conveniente”. Abomino elogios vazios 

e críticas infundadas. Não suporto a falta de ética presente nos embates de ego. Não busco 

adulação, odeio ser protegida, odeio mais ainda ser injustiçada. De alguma forma este 

desabafo não é desnecessário. Ele é parte do que consegui me tornar como historiadora e 

como ser humano. Está encharcado de valores e penso que na história é legítimo apresentar e 

defender valores. Além do mais, esta talvez seja minha última oportunidade de desabafar. O 

futuro é incerto: não sei se terei forças para escrever mais, pelo menos não assim. Não sei 

também se depois disso terei algum espaço para escrever, especialmente na academia. Vejo a 

coisa degringolando, despencando morro abaixo e me sinto cada vez mais inadequada, em 

conflito mesmo, com esse mundo.  

No espaço estreito em que posso me movimentar, procuro “adequar”, por assim 

dizer, minha maneira particular de escrever história ao que considero importante no mundo 

profissionalmente organizado da história. Não quero me colocar como tresloucada: os 

pressupostos, os procedimentos, as regras da história me são muito caros. Mas tudo isso pode 

mudar e muda através do tempo. Nossas preocupações mudam, nossos questionamentos, 

nossos medos, nossa esperança para o futuro... As regras da história só fazem sentido quando 

estão conectadas com a vida, quando servem à vida. Assim as compreendo e as trato assim. É 

preciso assumir uma postura enquanto há tempo. A escolha dos temas que se decide abordar é 

uma maneira mais ou menos eficiente de se “driblar” algumas barreiras. Fazer um trabalho de 

história que envolve a literatura e a memória é uma das formas de se justificar uma escrita 
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pouco convencional – emotiva demais, confessional demais. O leitor familiarizado com as 

obras de Graciliano vai perceber que estou imersa nele, em seu universo, sua maneira de se 

expressar. Com Graciliano aprendi a me colocar ainda mais; Graciliano me dá coragem. Eu 

criei um laço estreito com ele, um laço amarrado com nó cego. Veja, trata-o com intimidade: 

Graciliano... Às vezes penso que ele está me vigiando enquanto escrevo.  

O meu pavor tem a ver com esta entrega, com esta profunda ligação. Esta parte do 

trabalho é difícil, truncada, perigosa, cheia de armadilhas. Estarei à altura de Graciliano 

Ramos? Serei capaz de deixar que sua voz soe neste trabalho? Saberei fazer isto através da 

história, com olhos de historiador? Estas perguntas são colocadas com sincera humildade e 

muito medo de não corresponder a tantas expectativas. Boas intenções eu tenho, mas delas o 

inferno está cheio. É necessário mais que boas intenções, respeito, responsabilidade. Precisava 

de algo intangível, que honestamente não sei se tenho. É claro que vai aqui também uma 

vaidade imensa, porque eu quero dar conta, eu quero conseguir fazer um bom trabalho. Eis o 

impasse, impasse que me deixou sem ação por mais tempo do que deveria ou poderia. Para 

superá-lo, só mesmo uma respiração profunda e um “seja o que deus quiser”... Só mesmo 

coragem para fazer escolhas e assumi-las. A matéria é enorme; afinal, são nada menos que os 

dois volumes de Memórias do cárcere. Como Graciliano, julguei a tarefa superior às minhas 

forças. Mas o desafio estava posto e eu não fugiria a ele. Frente a frente com a imensa riqueza 

da obra, foi preciso escolher perspectivas para abordá-la e também o que abordar dentre os 

variadíssimos assuntos discutidos nela. Para além das vinculações com a história que é 

necessário apontar, visto que este trabalho identifica-se como histórico, há um projeto que 

precisa ganhar visibilidade. O projeto ético, estético e político de Graciliano perpassa a obra e 

é ao mesmo tempo sua força motriz. Não é possível afastar-se dele, é preciso decifrá-lo e 

segui-lo. A conexão deste projeto com um projeto ético-político para a história é uma 

tentativa de contornar algumas das dificuldades que surgem, assim como tentativa de garantir 

sua relevância para o mundo da história.  

Escolher é doloroso quando há tantas possibilidades. O primeiro impulso é querer 

tudo, abraçar tudo com sofreguidão. Mas o próprio fazer historiográfico impõe recortes, não 

há como escapar desta determinação. Uma conduta responsável exige o reconhecimento de 

nossas limitações individuais e metodológicas. Assim, visto que as escolhas são imposições 

alheias ao nosso desejo (tendo que ser ao mesmo tempo norteadoras de nosso desejo de fazer 

história) esclareço as minhas. Buscando vincular a análise de Memórias com as preocupações 

expostas na parte teórica do trabalho, elenquei algumas problemáticas que surgem na obra e 
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que podem revelar mais claramente a articulação história/memória/literatura proposta. 

Procuro focar a obra em sua autonomia, mas à luz das preocupações de meu ofício. Alguns 

autores ainda aparecem para me dar suporte, embora agora minha obrigação seja caminhar o 

mais solitariamente possível. Melhor dizendo, é aqui que tenho de me agarrar mais fortemente 

a Graciliano, seguindo seus passos em todas as veredas. Aponto as faces que têm maior 

destaque na obra e que são importantes também do ponto de vista histórico. Só em um 

segundo momento Graciliano fala livremente, com a força de suas próprias palavras, nunca 

escolhidas aleatoriamente.  

A escolha de representar assim os resultados da pesquisa foi realmente 

complicada. Desagradava-me a idéia de “usar” Graciliano para corroborar idéias pré-

concebidas. No entanto, a reflexão sobre o próprio trabalho me mostrou que ele foi definido, 

desde o início, a partir da obra. Foi depois de ler Memórias de cárcere, mergulhar e me afogar 

nelas que o trabalho foi delineado, tanto em sua vertente teórica quanto metodológica. Como 

dito na Introdução, Graciliano foi o vento em minhas velas. Foi a partir e por causa de 

Memórias e também de seus outros livros, que esta dissertação foi pensada e sonhada. É claro 

que reflexões novas vieram se juntar a esta perspectiva inicial, tanto minhas quanto de outros 

autores. Mas o cerne, o coração da pesquisa é o livro de Graciliano, com toda a densidade da 

reflexão sobre a condição humana que apresenta. A partir destas considerações, a voz de 

Graciliano é entendida não como algo manipulável, que reforça ou justifica um olhar, mas 

como algo que molda este olhar. Suas palavras vêm apenas como exemplos, retirados da 

própria obra, de uma perspectiva que ele mesmo inspirou. São as passagens mais 

representativas dela que surgem neste segundo momento, seguindo uma estratégia em que o 

melhor e  mais importante é reservado para o final.  

Antes de proceder à exposição, porém, gostaria de retomar brevemente uma outra 

preocupação, exposta no sub-item “História e Literatura”, que esteve sempre em meu 

horizonte: a maneira de lidar com a literatura. É complexo circular por um mundo de signos 

diferentes. O meu cuidado foi tentar, embora não sendo um crítico literário, nem tendo a 

pretensão de sê-lo, encarar a literatura pelo viés da crítica, uma “crítica viva”, que “usa 

largamente a intuição, aceitando e procurando exprimir as sugestões trazidas pela leitura” 

(CANDIDO, 1993, p. 31). Mais uma vez recorro a Antonio Candido para me situar neste 

admirável mundo novo. São suas reflexões a respeito de uma “crítica equilibrada” (p.29) as 

que sigo, por entender que muitos de seus “preceitos” podem ser transpostos para a história, 

naturalmente considerando as devidas distinções. O fato de ressaltar a importância da intuição 
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em seu método de aproximação com as obras, por si só já é um importante ponto de 

ancoragem para o historiador. Através da intuição, uma intuição historicamente formada, que 

seja, podemos adentrar e compreender o universo da literatura, o universo que nos revela o 

mistério individual dos outros, seu mundo interior, a multiplicidade psicológica do homem 

(MEYER, 1986, p. 8) – uma multiplicidade que muitas vezes não compreendemos, mas que 

sempre sentimos no âmago de nossa condição de ser humano.  

As portas se abrem mediante o desejo de penetrar nas obras como em algo vivo. 

Isto implica, segundo as colocações de Candido, em adotar um método que seja histórico e 

estético ao mesmo tempo, mas em que haja precedência do fator estético. Esta precedência, 

“mesmo em estudos literários de orientação ou natureza histórica, leva a jamais considerar a 

obra como produto; mas permite analisar a sua função nos processos culturais” (1993, p.16). 

A postura de Antonio Candido denuncia os exageros do “velho método histórico” (p. 29), que 

reduziu a literatura a episódio da investigação sobre a sociedade, ao tomar indevidamente as 

obras como meros documentos, sintomas da realidade social. “A consideração dos fatores 

externos (legítima e, conforme o caso, indispensável) só vale quando submetida ao princípio 

básico de que a obra é uma entidade autônoma no que tem de especificamente seu” (p.16). As 

considerações históricas, longe de desvirtuarem a interpretação dos autores e dos movimentos, 

podem levar a um juízo estético mais justo (p.18), desde que apreendam o fenômeno literário 

da maneira mais significativa e completa possível, não só averiguando o sentido de um 

contexto cultural, mas procurando estudar cada autor em sua integridade estética. “O ponto de 

vista histórico é um dos modos legítimos de estudar literatura, pressupondo que as obras se 

articulam no tempo, de modo a se poder discernir uma certa determinação na maneira por que 

são produzidas e incorporadas ao patrimônio de uma civilização” (p.29); mas o que importa 

fundamentalmente no estudo da literatura é o que o texto exprime. Na tríade 

sociedade/homem/texto (p.33), o último traz sempre elementos específicos, que transcendem 

os anteriores e não se deixam reduzir a eles.  

Importa trabalhar contra o preconceito do divórcio entre história e estética, forma 

e conteúdo, erudição e gosto, objetividade e apreciação (p. 29). A crítica equilibrada que 

Candido nos apresenta não aceita estas falsas incompatibilidades, procurando, ao contrário, 

mostrar que são partes de uma explicação tanto quanto possível total, que é o ideal do crítico, 

embora nunca atingido. 

Uma obra é uma realidade autônoma, cujo valor está na fórmula que obteve para 
plasmar elementos não-literários: impressões, paixões, idéias, fatos, 
acontecimentos, que são a matéria-prima do ato criador. A sua importância quase 
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nunca é devida à circunstância de exprimir um aspecto da realidade, social ou 
individual, mas à maneira por que o faz. (p.33). 

  

É esta “maneira” que me aproxima fortemente de Graciliano. É a complexidade e 

riqueza da tessitura das relações entre memória, história e literatura o que me interessa 

principalmente em Memórias do cárcere. O modo particular de conexão destas instâncias 

produz um modo particular de produzir sentido, de significar o mundo no qual aquelas 

dolorosas pervivências foram possíveis. Graciliano, no “como” de seu fazer literário, expressa 

um projeto. Projeto no qual seu papel de homem, cidadão e artista é colocado em xeque – 

projeto ético, político e estético. Em Memórias do cárcere existe um processo nítido de 

revisão de sua condição de homem e de escritor, materializado tanto nos questionamentos que 

lança ao mundo exterior, quanto nos questionamentos lançados a si mesmo. Suas atitudes são 

vistas sob o crivo exigente da auto-análise sem complacência. Importa a Graciliano resgatar o 

passado lançando-o no futuro. A relação autor/obra/público de que nos fala Antonio Candido 

(2000, p. 21) não poderia fazer mais sentido do que em Memórias. Graciliano tem plena 

consciência desta relação e deposita no leitor uma grande confiança – ele é como um co-autor 

de seu projeto, pois a possibilidade de seu cumprimento exige um destinatário que lhe ofereça 

perspectividade, sob a forma de algum tipo de desdobramento, ao mesmo tempo íntimo e 

social. Graciliano sabe que a leitura é uma forma de atuação. Nas palavras de George Steiner, 

na leitura, longa conversa com os mortos-vivos, nosso papel não é passivo. Atraímos a 

presença e a voz do livro, permitimos que entre em nosso íntimo. Ele exerce sobre nossa 

imaginação e desejos, ambições e sonhos mais secretos, um domínio estranho e contundente. 

Pode vir a nos possuir tão completamente que, por um momento, permanecemos com medo 

de nós mesmos, em um estado de imperfeito reconhecimento (1988, pp.28-29). Estou certa de 

que Steiner reconheceria a imensa contribuição de Graciliano para uma “alfabetização 

humanista” (p.28).  

Dar visibilidade ao projeto de Graciliano implica em considerar Memórias do 

cárcere como balanço de toda sua vida e obra. Neste livro, faz referência a acontecimentos e 

impressões que recolhe ao longo da vida, desde a infância, e a seu modo de fazer literatura – 

seu modo de relacionar-se com o mundo e consigo mesmo e a transposição literária disto. 

Memórias é auto-reflexão, duro julgamento de si mesmo, em relação ao seu comportamento 

com o mundo em que é obrigado a inserir-se, com os outros, com sua família, com os presos, 

com seu ofício, sua situação social e seu papel político. É também reflexão sobre a situação da 

literatura em um mundo revolvido e sobre as responsabilidades do escritor, sobre a situação 
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político-social do mundo e de seu país – testemunho de um momento pavoroso, sombrio, da 

impossibilidade e da resistência, da vida contra a morte. O reconhecimento de seus limites 

como homem e como escritor, e conseqüentemente dos limites de sua arte em embate com a 

“vida real”, é a expressão de uma maneira moderna de colocar-se e interpretar o mundo. A 

modernidade de Graciliano é a que enxerga com lucidez o desencantamento do mundo, o 

rompimento definitivo com um mundo de imobilidade e estabilidade. É uma constatação 

dolorosa, mas essencial, pois a consciência desta perda irremediável torna-se possibilidade de 

resistência: a partir do esfacelado, reconfigurar com os olhos fixos no horizonte . 

Torna-se imprescindível fazer conexões com os outros livros de Graciliano e 

assim mapear o movimento que delineia-se neles e desemboca em Memórias. Naturalmente 

não é meu objetivo analisar as outras obras; para isso me faltaria tempo e competência. 

Desejo apenas sublinhar alguns temas recorrentes, que revelam preocupações que persistiram 

em sua demanda. Para usar uma linguagem musical, é como se houvesse, em Memórias, um 

resumo motívico dos vários motivos que aparecem ao longo de sua produção literária. Estes 

motivos vão surgindo em crescendo e atingem o paroxismo em sua obra final, espécie de 

réquiem. Seu projeto consiste em resgatá-los e enfrentá-los, de uma perspectiva cada vez mais 

ampliada: se a Graciliano sempre interessou sondar a alma humana em conflito e inadequação 

com o exterior, descendo aos subterrâneos de seus desejos mais íntimos e inconfessáveis, em 

Memórias ele atinge o último círculo do inferno.  

Entretanto, o projeto não se define apenas a partir do conteúdo, mas também a 

partir da forma que escolhe para sua expressão. Esforcei-me por não me afundar no terreno 

pantanoso dos gêneros, mas não posso me furtar à discussão das fronteiras entre ficção e 

memória na obra de Graciliano, ainda que en passant. Sob estes rótulos ele dividiu sua obra e, 

no ofício de compor seus livros, ultrapassou, cruzou de forma deliberada os limites de um e 

outro gênero. “Essa mistura de suas instâncias de criação se deu, basicamente, pela utilização 

do mesmo método de composição: a memória é auxiliada pela imaginação e a imaginação é 

enriquecida pela memória – coisa que Graciliano Ramos faz questão de explicitar em 

praticamente todos os seus escritos” (PESSOA NETO, 1999, p.62). Caetés, São Bernardo e 

Angústia são seus romances narrados na primeira pessoa, que mantêm entre si uma certa 

continuidade: os personagens são todos escritores, extremamente angustiados, que lembram. 

Ou seja, mesmo sendo ficção, trabalham com o tema da memória. Estes livros foram escritos 

antes de ser encarcerado pelo Estado getulista, sendo que Angústia foi publicado durante sua 

permanência na prisão. Depois, veio a lume Vidas Secas, narrado na terceira pessoa, também 
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ficcional. Tratei brevemente desta mudança de narrador no sub-item “História e Literatura”, 

da primeira parte. É uma mudança indicativa da impossibilidade da literatura tornar-se voz 

daqueles que não têm voz. Fabiano não fala porque não conhece e não domina a palavra; é 

necessário que alguém fale por ele – uma fala que não o alcança no âmago de sua verdadeira 

condição. Há um hiato entre o que a palavra pode representar e a penúria física e espiritual de 

Fabiano e dos seus. Existe o sentido político dessa ausência de voz: o subsolo permanece 

desconhecido e o grito das entranhas do Brasil não ressoa aqui em cima. Mas há o sentido 

artístico e, no caso de Graciliano, existencial. Ele escreve Vidas Secas logo após a saída da 

prisão, em 1937; o livro é publicado em 38. Está sob o impacto das vivências traumáticas do 

cárcere, irremediavelmente marcado por uma ferida que ainda sangra. Está em profundo 

conflito com a sua arte, pois sente mais do que nunca que a literatura é muito frágil diante de 

tanta violência e opressão. Graciliano vive o drama da irrepresentabilidade: o inimaginável 

(em Vidas Secas, sob a forma do cotidiano de uma família nordestina) resiste à transposição 

para o registro das palavras. As palavras foram esmagadas pela realidade e Graciliano sente 

que precisa de uma outra forma para exprimir-se, mais “sincera” que a ficção, em que pudesse 

mostrar-se inteiramente, sem disfarces, em que pudesse transmitir, para além da palavra, uma 

vivência. Uma forma de completa entrega, de mergulho no abismo.  

É assim que Graciliano deixa a ficção pela memória e traz à tona o seu Infância, 

publicado em 1945. Neste livro predomina o ácido e, em certos momentos, o travo azedo. A 

análise, tanto da família quanto das ambiências, de si próprio e dos outros, é de uma rudeza 

total. Por ocasião da publicação, Álvaro Lins afirma, no seu Jornal de Crítica: “Quando se 

decidiu a escrever um livro de memórias, a sensibilidade reagiu em toda a sua exacerbação: e 

exprimiu-se pela exteriorização daquilo que nela se gravava mais profundamente (...) Um 

mundo intolerável de castigos, privações e vergonhas” (apud PÓLVORA, 2004). Pode-se 

reconhecer os ecos da prisão também nesta obra. Em muitos momentos, Graciliano associou o 

suplício da cadeia com o de sua infância, vivida em um meio extremamente violento. Meio 

áspero, de repressão política, sexual e sobretudo à inteligência. A sensibilidade do menino 

ferida a todo instante, no relacionamento penoso com os pais, na escola, nas ruas, sofrendo o 

impacto da miséria ambiental. E apesar da violência do ambiente, procura um espaço, uma 

expressão, enquanto por fora tece a couraça protetora. “Mais uma vez o Sr. Graciliano Ramos 

se liberta de inúmeras lembranças que o sacodem, mas não cremos que essa seja sua 

libertação final. Novas lembranças surgirão, e ele mais uma vez se libertará (...)” Estas 

palavras de Lêdo Ivo, que aparecem na “orelha” da 6ª edição de Infância, soam proféticas. De 
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fato Graciliano recorre à memória como uma forma de libertação, que atingirá o ápice em 

Memórias. Nas palavras de Primo Levi, os testemunhos são feitos não apenas por uma 

obrigação moral para com os emudecidos, mas também para nos livrarmos de sua memória.  

Chegamos às Memórias do cárcere, onde o projeto de Graciliano tem ao mesmo 

tempo seu ponto de partida e chegada. É neste último livro que ele se estrutura, ou, melhor 

dizendo, revela uma estruturação obtida a partir das outras obras. Neste sentido, a produção de 

Graciliano é extenso solilóquio, que dialoga consigo mesmo. Embora haja fluidez nas 

fronteiras entre ficção e memória, sendo a reminiscência não apenas justaposta à sua obra, 

mas parte integrante dela, Graciliano marca sua distinção em seu texto final: Memórias do 

cárcere não é ficção, Graciliano não quer fazer delas uma “espécie de romance”. Agora seu 

compromisso é com uma vivência coletiva e não apenas com suas impressões individuais do 

mundo. Ele quer retratar pessoas reais em uma situação-limite, em que é fácil ferir 

susceptibilidades. É responsável pela imagem destes homens que quer fazer ouvir, assim 

como é responsável também pela apresentação justa de um momento histórico, que ultrapassa 

em muito a sua experiência pessoal. Segundo Alfredo Bosi, sua tarefa é delicada. Ora precisa 

fazer a mimese de coisas e atos, construindo um ponto de vista confiável ao leitor, ora precisa 

exprimir determinados estados de alma ou juízos de valor que se associam às situações 

evocadas.  

Todavia, não é intenção de Graciliano fornecer um documento histórico ou 

produzir historiografia. Ele coloca-se no mundo como escritor e não poderá fugir da 

expressão literária. Como, então, a memória de fatos históricos pode fazer-se construção 

literária pessoal sem descartar o seu compromisso com o que vulgarmente se entende por 

realidade objetiva? Uma palavra ajuda a avançar na solução do problema. Essa palavra é 

testemunho (BOSI, 2002, p. 221). 

 

A expressão é bifronte, e daí vem a sua riqueza. O testemunho quer-se idôneo, quer-
se verídico, pois aspira a certo grau de objetividade. Como tal, casa memória 
individual com história. Mas o testemunho também se sabe obra de uma testemunha, 
que é sempre um foco singular de visão e elocução. Logo, o testemunho é subjetivo 
e, por esse lado, se aparenta com a narrativa literária em primeira pessoa. (BOSI, p. 
222, grifo do autor). 

 

O drama íntimo de Graciliano não se nutre apenas de casos pessoais, transpostos no contexto 

fictício, mas é criado por fatores da situação em que se encontra e deve ser analisado segundo 

a norma da verdade objetiva (CANDIDO, 1969, p.50).  
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No entanto, como literatura, sua escrita não deve fidelidade apenas ao real, pois está 

submetida também a regras próprias. Além das regras da literatura como instituição, outras 

grades aprisionam Graciliano: o universo representado por seus escritos. Ele é vítima de um 

encarceramento textual, que orienta e define sua expressão. Por isso tratei de dois tipos de 

testemunho no sub-item “História e Literatura”. Primeiro, um testemunho que desenvolve-se 

como reflexão sobre o significado, a forma e a função da escrita, apresentada no conjunto de 

sua obra. E não menos importante, o testemunho de uma época, em que a literatura distancia-

se da figura do autor e extravasa a dimensão individual. Daí o interesse pelo outro, como 

contraparte ao interesse pelo eu. O autor esforça-se por ultrapassar sua persona (COSTA 

LIMA, 1991) e para falar a respeito de assuntos, problemas e experiências de interesse 

coletivo. A memória é abordada não como meio de confirmação de uma auto-imagem, mas 

como meio de promover uma crítica dela. A história da prisão do autor é também a da prisão 

de muitas outras pessoas. “A provação que atinge o herói atinge também os companheiros” 

(BASTOS, 1998, p. 156). A experiência do aniquilamento é herança para todos nós. O livro 

gira em torno de algo que transcende o eu; por isso Graciliano cobrava de si próprio a escrita 

do livro, por isso resolve escrevê-lo. Avulta a dimensão ética e política de Memórias: 

oferecer-se como testemunho de uma desgraça que se abateu sobre vários brasileiros e que 

precisa vir a público.  

Sendo o filtro subjetivo tão relevante para a construção de seu texto quanto as 

situações objetivas que se propôs representar, a escrita do testemunho deve dispor de uma 

considerável margem de liberdade. “O autor não propõe absolutamente que a testemunha dê 

um salto para o discurso da imaginação; mas legitima um modo livre, nada ortodoxo, de tratar 

o fluxo da memória” (BOSI, 2002, p. 234). Graciliano admite uma larga distância entre o 

observador supostamente neutro e o escritor que contrai ou expande a seu critério a matéria 

recordada. Ele elaborou um método próprio de rememoração, presente não apenas em 

Memórias, mas também nos outros livros. São Bernardo é declaradamente um romance de 

memória. A história é contada, ou melhor, escrita, por um narrador que lembra e que através 

da rememoração analisa sua trajetória na vida. Paulo Honório é um homem simples, bruto até, 

mas que resolve assumir a empreitada de escrever um livro sobre o seu passado, sobre as 

situações que o levaram a ser quem é. O personagem toma para si a autoria do texto após 

algumas tentativas frustradas de fazê-lo ser escrito por pessoas importantes da cidade, 

conhecedores das letras. A linguagem empolada e falsa dos “literatos” está em muito distante 
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da realidade de Paulo Honório. Ele precisa de uma linguagem franca e direta e de liberdade 

para dar vazão à torrente de suas memórias.  

 
 São Bernardo se abre com a voz do “autor”, explicando como pensou construir o 
livro que temos em mãos. Além da questão de autoria, de súbito o que podemos ler 
é um convite à cumplicidade: a sinceridade invulgar do “autor” é funcional para a 
conquista da simpatia dos leitores. Ele diz de suas três tentativas falhadas e desvela 
o seu método “isto vai arranjado sem nenhuma ordem (...) todo o caminho dá na 
venda” (S.B., p. 10) (PESSOA NETO, 1999, p. 43). 

  

De alguma forma, também Caetés é a narração das reminiscências de João 

Valério. O tempo é mais diluído e menos marcado que em São Bernardo: o livro pode ser lido 

como o diário de João Valério, seu dia-a-dia, a narração da angústia da falta de batalha. As 

memórias de João Valério exprimem uma intensa angústia existencial, um vazio e são 

organizadas a partir deles. No entanto, Caetés mostra um “mundo parado” (PESSOA NETO, 

1999), um mundo que “goza da paz das coisas estabelecidas, imutáveis, da tranqüilidade das 

vidas bestas do antigo interior” (p. 42). As ambições do narrador são compatíveis com seus 

horizontes; romper, ousar, é desejar a mulher nova do patrão, é querer ser reconhecido por 

escrever um livro – a profundidade de suas memórias é proporcional à relativa rasura de sua 

experiência.  

Em Angústia, o movimento iniciado em São Bernardo é acelerado e desgoverna o 

mundo (PESSOA NETO, 1999) de Luís da Silva. A agonia de sentir-se em embate desigual 

com o mundo exterior explode em delírio, que se reflete em sua maneira de lembrar. A 

angústia do narrador produz uma convulsão de idéias, que ele é incapaz de organizar em uma 

seqüência lógico-temporal. Ele transita entre a realidade e o sonho; os acontecimentos são 

enevoados, cheios de sombras, sem nexo, sem propósito. Angústia provoca a desagradável 

sensação de que talvez a vida não tenha sentido. Luís da Silva mistura “coisas atuais e coisas 

antigas” (apud PESSOA NETO, p.66), “cria o ambiente movediço de Angústia e faz com que 

o leitor se sinta como que abandonado pelo narrador num pantanal de informações que são 

profusas e repetitivas, mas não desencontradas” (p. 68). “O primeiro parágrafo de Angústia já 

traz, em esboço, a explicitação do método de rememoração de Luís da Silva: “Levantei-me há 

cerca de trinta dias (...) Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas umas 

sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios” (A. p. 

7)” (p. 65). 

A teoria da prosa memorialista esboçada nos três primeiros romances, assim como 

em Infância e Memórias do cárcere, prevê a liberdade de buscar, através da lembrança, o que 
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Graciliano chama de verdade superior, atingida pelo exercício da intuição pessoal, uma entre 

as leituras possíveis dos homens e dos fatos. Há uma opção clara por uma maneira de lembrar 

desligada do que parece grande, do que parece ser o mais importante e apegada a minúcias, a 

pormenores, a detalhes. Sua teoria lhe permite omitir o essencial, ampliar insignificâncias, 

aceitar o esquecimento. Em contrapartida à liberdade há, contudo, obrigações. Tanto em 

relação a seu universo literário, com o qual está em constante diálogo, quanto em relação a 

seu projeto de busca ou resgate de uma verdade superior. No que diz respeito à Memórias do 

cárcere, especificamente, Nelson Werneck Sodré afirma, no prefácio ao livro, que “a sua 

honestidade intrínseca (...) não lhe permitiu (...) desmandos (...) tinha responsabilidades 

tácitas, a que não faltaria” (p. 15).  

É essencial lembrar ao leitor que Graciliano escreve suas Memórias dez anos 

depois de sua prisão: foi preso em março de 1936, solto em janeiro de 1937 e começou a 

redigir em 1946. Escreveu ao longo de sete anos, até 1953, ano em que falece. O livro é 

publicação póstuma, privado de um arremate final. Neste sentido, as lembranças apresentadas 

não são simples lembranças, mas a análise ou interpretação dessas lembranças. Ao longo de 

anos – os de espera e os de escrita – suas memórias amadureceram. O autor refletiu sobre elas, 

sobre o que era conveniente mostrar ou omitir, sobre o olhar que lançaria sobre elas, sobre a 

forma de apresentá-las. Não se trata de mera exposição de acontecimentos rememorados, mas 

de uma dissecação deles. Distanciado dos acontecimentos e de sua persona, Graciliano pode 

enxergar o que viveu sob um outro prisma, talvez mais iluminado. As memórias da situação 

em causa – sua prisão – são acrescidas de memórias de momentos anteriores e posteriores a 

ela. Tanto porque Graciliano lembra, na prisão, de seu passado, quanto porque, no momento 

ou nos momentos em que escreve, vai resgatando outras memórias e inserindo pensamentos 

que não surgiram nos dez meses de encarceramento, mas que foram gerados neles. A 

memória de Graciliano também se alimenta de memórias alheias. Em várias passagens ele 

admite que recorreu a amigos e conhecidos para reconstruir os fatos. Trata-se de uma 

superposição de memórias, memória de memórias pessoais ou alheias.  

Este método de manejo da memória indica uma descaracterização da dimensão 

temporal, com predominância do tempo psicológico sobre o cronológico. O tempo da 

memória é precipitado e lento, cheio de vazios e sentidos densos. O autor alude a ele de forma 

enevoada, difusa; o tempo é dilatado ou condensado. Graciliano segue o fluxo da memória, 

sem controle sobre o tempo. Em primeiro lugar, porque a vivência em si é vertiginosa; depois, 

porque é privado deste controle: não há relógios ou calendários na prisão. O hiato entre o 
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enunciado e a enunciação é preenchido por tempos múltiplos, que nos dão uma impressão de 

simultaneidade entre a vivência do passado remoto e recente e do presente do narrar. Esta 

perspectiva de simultaneidade “indica que o seu interesse é por um tempo mais amplo que o 

da prisão (...) o autor está em busca de um sentido comum, o que é contrário à natureza de 

coisa única que tem o acontecimento” (BASTOS, 1998, p. 158).  

Este interesse nos remete novamente ao projeto de escrita de Memórias como 

reflexão sobre sua inserção e atuação no mundo. As várias faces da memória que apresenta 

são reflexos de si mesmo, pois são memórias produzidas pelos vários Gracilianos que foi ao 

longo da vida. O Graciliano das notas redigidas na prisão, germe de Memórias do cárcere; o 

Graciliano que inicia a árdua tarefa de escrever depois de dez anos; os Gracilianos que 

resistem e continuam a empreitada até o fim. E também os Gracilianos presentes em seus 

personagens, pedaços de si mesmo que se colam em seu último livro. A angústia existencial 

que atormenta João Valério, Paulo Honório, Luís da Silva e mesmo Fabiano é característica 

também e primeiramente, do autor.  

 

Se nos detivermos a analisar os tipos gracilianos, sentimos que há um traço comum 
que os identifica, apesar das diferenças fundamentais entre uns e outros. 
Alimentando-os há sempre uma obsessão que os espicaça a lutar surdamente contra 
algo. São todos eles lutadores solitários. Nessa luta encarniçada contra os obstáculos 
estão todos absolutamente sós, isolados, sem entrar em comunhão com ninguém. 
(NELLY NOVAES COELHO apud PESSOA NETO, 1999, p.62). 
 

Graciliano está sempre em causa quando se analisa sua obra, principalmente 

Memórias do cárcere. Para ele, a experiência é condição da escrita. Em suas próprias 

palavras: “Nunca pude sair de mim mesmo. Só posso escrever o que sou. E se as personagens 

se comportam de modos diferentes, é porque não sou um só. Em determinadas condições, 

procederia como esta ou aquela das minhas personagens” (entrevista a HOMERO SENNA, 

apud PESSOA NETO, p. 64). Graciliano converte-se em personagem para melhor conduzir o 

áspero julgamento de si mesmo, para proceder como fazia em relação a seus personagens: 

uma análise sem atenuantes, sem ira nem disfarce, em que ao mesmo tempo possa esgueirar-

se para os cantos. O cumprimento de seu projeto exige que suas memórias ultrapassassem sua 

persona e se coloquem como voz daqueles que partilharam com ele a inominável experiência 

de ser preso de uma hora para outra, sem processo formado, absolutamente sem qualquer 

motivo e de ser levado de um lugar para outro como um objeto, um corpo sem alma, 

suportando todo tipo de humilhação, fome, sede, frio, medo, desespero. Neste sentido, esta 

obra transcende em muito a autobiografia, colocando-se firmemente como literatura de 
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testemunho. Esta impõe que a memória seja tomada a partir do recorte do pormenor, que 

“supõe a confissão honesta de que a totalização seria um ideal muito difícil de alcançar e 

talvez incompatível com os limites da testemunha” (BOSI, 2003, p. 229). Sua versão é uma 

das versões possíveis e não deseja erigir-se como verdade absoluta. Graciliano contenta-se 

com sua parcela de verdade, expondo honestamente seus limites. Apresenta-se como um 

depoente não mais gabaritado que qualquer outro, mas fiel à sua própria consciência; um 

homem que admite que sua percepção é falha, que sua memória é repleta de lacunas e que seu 

juízo ético é tateante. “A força da palavra de Graciliano (...) vem da sua coragem de 

relativizar tanto as versões alheias como as próprias. É um exercício de dúvida que não chega 

a paralisar a enunciação, mas a torna modesta” (BOSI, p. 235).  

É grande a tentação do silêncio. Após as tentativas frustradas de gerar o livro, 

ainda na prisão, Graciliano emudece por um longo período de dez anos. Não são apenas as 

necessidades práticas da vida que o impedem de lançar-se à tarefa – ele está, de alguma 

forma, amordaçado. Lembremos que o Estado Novo perdura até 1945; sintomaticamente, o 

autor começa a escrever por sobre as suas cinzas. Naturalmente, o fascismo brasileiro teve 

influência no caso, apesar de Graciliano, em sua típica postura espartana, não atribuir a ele 

nenhuma culpa. No entanto, suprimir o desejo de escrever é violência maior que impedir o 

exercício da escrita e ele admite que, durante aqueles anos, não teve nenhuma vontade de 

entregar-se a ele; refugiou-se no esquecimento, ou pelo menos no adormecimento das 

lembranças. 

Mas podemos compreender Graciliano quando, em uma atitude honrosa que o 

fascismo definitivamente não merece, não lhe imputa culpas. Pois a dificuldade maior, o que 

causava mais profundamente o arrefecimento do desejo, era a própria natureza do que 

experimentou naqueles dez meses de prisão. Sua vivência foi tão terrível, tão absurda, tão 

inconcebível, que o próprio Graciliano não a assimila e, muitas vezes, não acredita nela. 

Depois da intensidade malévola do que viveu, não suportaria ser visto como um impostor, um 

inventor. A questão da verossimilhança atormenta o escritor, pois a realidade tornou-se um 

monstro gigante, que assola o reino das palavras; o real superou e transcendeu a noção 

existente de real e Graciliano sente-se impotente para lidar com o que escapa ao seu 

entendimento, mas que, ao mesmo tempo, o marcou profundamente e para sempre. 

Os anos passam, mas a ferida não pára de doer. E o que não pára de doer 

permanece na memória, como um pesadelo recorrente que não nos deixa dormir. É com este 

sentido que insiro o conceito de trauma na análise de Memórias do cárcere. Na discussão 
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sobre “História e Literatura”, na Parte I, vimos que a literatura de testemunho  trabalha com 

este conceito, associando-o com a psicanálise mas em muito ultrapassando-a. O trauma não é 

visto apenas como uma experiência dolorosa que promove um recalque, sob a forma mais 

comum de esquecimento. É uma ferida, uma avaria, para usar seu sentido grego, que 

justamente não suporta o esquecimento por muito tempo. A dor é intensa e quando atinge o 

limite, exige sua expressão: um grito, um gemido, uma imprecação ou uma súplica. O confuso 

sentimento represado sofregamente busca expandir-se e arrebenta os diques que o contiveram. 

O trauma torna-se alimento, motivação para lidar com a experiência dura e sofrida, 

encontrando um significado para ela – ele engendra uma resposta, uma ação. O testemunho é 

um processo doloroso, mas libertador.  

Graciliano tem consciência disto; o testemunho vai tornando-se uma exigência, 

uma imperiosa necessidade. Mas a dificuldade era medonha. Para além do sofrimento de 

reviver aquele período ominoso, Graciliano martirizava-se pensando na maneira adequada de 

representá-lo. Está convencido da fragilidade da literatura diante da experiência. O fazer 

literário sempre foi, para ele, truncado, sofrido. Demandava muito de si mesmo, era 

implacável em sua autocrítica e na crítica aos valores corrompidos que via a própria literatura 

se encarregando de divulgar e fortalecer. Graciliano é um escritor que efetivamente reflete 

sobre a linguagem, na medida em que se recusa a tomá-la como algo simplesmente dado; 

reconhece em cada palavra, em cada estrutural gramatical, as diversas possibilidades e 

camadas de sentido ali sedimentadas pela história. A palavra tem que dizer o necessário, não 

pode nunca ser aleatoriamente escolhida. O mundo esfacelado com o qual é obrigado a lidar 

leva a literatura a refletir sobre sua natureza e sua condição de existência em uma sociedade 

que lhe é hostil. As reflexões do narrador não se referem apenas à elaboração de Memórias, 

mas também aos impasses gerais da literatura e do literato em sua época. Como balanço de 

sua vida e de seus diversos papéis nela, Memórias do cárcere não poderia negligenciar a 

reflexão sobre sua maneira de expressar-se artisticamente. Arte é sangue, carne, vida; seria 

inevitável tratar dela justamente no livro que redimensiona o valor da vida e da arte.  

Graciliano é obcecado pela revisão, pelo corte, pela eliminação de tudo que não é 

essencial: “as descrições pitorescas, o lugar comum das frases feitas, a eloqüência 

tendenciosa” (CARPEAUX apud PESSOA NETO, 1999, p.79). Assim vê a atividade de 

escritor: 
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 Somos uns animais diferentes dos outros, provavelmente inferiores aos outros, duma 
sensibilidade excessiva, duma vaidade imensa que nos afasta dos que não são 
doentes como nós (...) é necessário que a doença que nos ataca atinja outros com 
igual intensidade para que vejamos neles um irmão e lhes mostremos as nossas 
chagas, isto é, os nossos manuscritos, as nossas misérias, que publicamos 
cauterizadas, alteradas em conformidade com a técnica7. 

 

A questão dos usos e abusos da literatura, do fazer literário e do papel do escritor foi 

exaustivamente discutida em sua obra. Vimos que, nos primeiros romances, o narrador é 

alguém que se utiliza da literatura para contar sua experiência. Em Memórias, livro que é o 

ápice do processo de negação da ficção e ânsia por testemunho e em que a literatura é 

definitivamente vista como fraca e limitada, as exigências do fazer literário tornam-se mais e 

mais rígidas. Sua obsessão interfere na própria constituição da obra, sua insatisfação ameaça 

impedi-la de vir à tona.  

A lentidão do processo de escrita é indicativa do quão doloroso ele é. Nas palavras 

de Nelson Werneck Sodré, no prefácio de Memórias, “Graciliano Ramos era um trabalhador 

lento e difícil, incontentável. Não só escrevia pouco e através de longas pausas, como corrigia 

impiedosamente, jamais se contentava com o texto que lançava em primeira mão. Parecia-nos 

muito difícil que chegasse a completar a obra (...)” (p.13). Para piorar a situação, continua 

Sodré, estava, naquela fase, numa de suas profundas indisposições para escrever. Seu estado 

físico contribuía para isso: Graciliano estava muito debilitado, literalmente lutando contra a 

morte. Tinha câncer no pulmão e, depois de uma operação frustrada, havia sido desenganado 

pelos médicos. De fato, como vimos, a morte surpreende Graciliano, que não chega a terminar 

o livro. Mas tinha consciência de que seria publicação póstuma e, portanto, procurou 

completá-lo no mais importante, deixando de fora apenas as primeiras sensações de liberdade 

e impressões que as ruas do Rio de Janeiro de 1937 lhe causam sob o impacto dela8. 

Lutar contra o tempo e contra a morte é motivo suficiente para indisposição. Mas 

para além de sua precária condição de saúde, havia uma certa apatia, uma ponta de desilusão 

em relação à escrita, por ser incapaz de traduzir inteiramente o que testemunhou. As 

lembranças são traumáticas, duras de enfrentar. A escrita é capaz de evocar, através da 

memória, o estado de espírito do Graciliano-prisioneiro, assombrado por inúmeros fantasmas: 

solidão, incomunicabilidade, angústia, confusão, desesperança, desconfiança, medo, 

vergonha, humilhação. A percepção, trazida desde a infância, de que há algo de inadequado 

                                                
7  Carta à mulher, Heloísa Ramos, em abril de 1935. 
 
8 Ver a “Explicação final” de Ricardo Ramos ao livro. 
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na maneira como vê o mundo, algo em que sua lógica interna choca-se com a lógica do 

mundo exterior, é cruelmente exacerbada em sua passagem pela prisão e cruelmente revivida 

no processo de escrita, numa tortura de anos. É como se Graciliano tivesse de enfrentar a 

morte em várias frentes, relembrando seu enfrentamento na prisão e lutando por sua vida 

enquanto o faz. 

Quando brota nele a urgência de escrever, de retomar, através de suas memórias, 

as rédeas de sua vida, produzindo um sentido para sua trajetória, ele bem sabe que sua tarefa 

será ingrata e que lhe sugará todas as energias. Ele a imaginou por muito tempo e só depois de 

um trabalho lento de espírito se dispôs a enfrentá-la. Sua decisão foi maduramente refletida, 

após uma difícil gestação. Segundo Sodré, “ninguém tinha, como ele, consciência da 

importância da tarefa de escritor” (p. 14); assumir a construção deste livro significava 

carregar todo o fardo deste ofício: falar com a força máxima da palavra, explorá-la em toda a 

sua densidade, a despeito de todos os perigos, de toda dor, a despeito de si mesmo. Quando 

ultrapassa sua persona e converte seu sofrimento em sofrimento de milhares de homens e 

mulheres, o silêncio torna-se ação e a fragilidade transforma-se em resistência. Apesar de toda 

a severidade para com a própria obra e o pavor vaidoso de lançá-la à publicidade, não pode 

deixar de escrever. Mesmo na prisão, não pôde deixar de escrever:  

 

Resiste (...) tenazmente ao meio, nega-se às suas leis e encontra equilíbrio, precário 
mas decisivo, nas pequenas folhas de papel em que afirma sua autonomia espiritual. 
A literatura é o seu protesto, a sua maneira de manifestar a reação contra o mundo 
das normas constritoras. Como em quase todo artista, a fuga da situação, por meio da 
criação mental, é o seu modo peculiar de inserir-se nele, de nele definir o seu lugar 
(CANDIDO, 1969, p. 53). 

 

Importa, no momento em que decide escrever, empunhar a literatura como arma e definir seu 

lugar no mundo como escritor, como artista. Os terríveis efeitos da modernidade sobre a alma 

humana e, conseqüentemente, sobre a literatura, são um fato que é impossível não reconhecer. 

Graciliano conhece a crise da palavra pelo lado de dentro, pois conheceu, também pelo lado 

de dentro, inclusive dentro de seu corpo, o poder aniquilador que a modernidade fez nascer. 

Contudo, a modernidade traz não apenas destruição, mas possibilidades. A partir do 

fragmentado, é possível reconfigurar. Os cacos podem converter-se em mosaico pleno de um 

novo sentido – o sentido que pode ser construído a partir da perda de outro. 

Graciliano Ramos transforma-se em voz supranacional quando decide dar à luz 

um projeto que ultrapassa suas necessidades pessoais e torna-se testemunho de um momento 
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da humanidade. A vaidade não tem mais importância, pois não é apenas sua experiência que 

conta. Graciliano mergulha no universal e faz-se voz poliglota, capaz de representar todos os 

homens em um e um homem em todos. A literatura é seu meio de expressão e não se pode 

renunciar a ele. O poeta não deve calar, pois aquilo que transcende o verossímil exige uma 

reformulação artística para sua transmissão. Daí a importância da literatura como testemunho: 

uma modalidade de trato com a experiência que amplia as dimensões e o poder da literatura, 

exatamente através da consideração de seus limites em um novo mundo. A literatura de 

testemunho é capaz de organizar o caos de vivências traumáticas, de submeter o delírio e o 

pesadelo à análise minudente e implacável que os torna inteligíveis. Há nela uma força de 

ordenação que integra a vivência fragmentada na unidade superior da obra literária. A leitura 

estética do passado envolvida na literatura de testemunho permite dilatar as possibilidades da 

literatura e também suas responsabilidades: ela pode desconstruir imagens eleitas vencedoras 

pela memória e pela história, ao incorporar elementos desconsiderados na análise 

“tradicional” dos fatos, onde o documentado e provado vale mais que o vivido.  

A tarefa de lembrar a tragédia, de narrar o núcleo dos fatos – enfim, de narrar a 

história a contrapelo – envolve não apenas o enfrentamento, por parte do narrador, do 

sofrimento experimentado, mas alimenta nele a esperança de que tal narração seja um meio de 

acusar o inimigo pela barbárie perpetrada e expô-lo ao julgamento dos homens do presente e 

do futuro. O projeto de Graciliano é pautado na libertação e no compromisso. Ele tem uma 

obrigação moral consigo mesmo e com seus companheiros de cárcere, especialmente os 

mortos. Representar um passado comum, uma página da história brasileira e mundial, exige 

ética; este passado é credor de uma dívida. Ele exige justiça, exige ser escutado, ser revelado 

através da voz e do sangue das vítimas. Seu projeto, em sua face talvez mais importante de 

contra-memória, quer denunciar a mentira e o esquecimento forjado e fazer vir à tona a 

verdade superior soterrada pelo projeto que se tornou hegemônico. É preciso revelar que este 

projeto alcançou a vitória pelo silenciamento de outros. Havia outros objetivos e expectativas 

para o Brasil, outras visões de mundo, uma diversidade de propostas – todas submergidas pelo 

projeto dos vencedores. Para usar a imagem de Bourdieu, o projeto de Graciliano foi 

derrotado em uma luta de representações. Mas ele pode ser resgatado e usado como 

instrumento para tecer a desconstrução de representações políticas e sociais que se 

mantiveram tempo demais no poder. A memória, animada pela literatura, transforma-se em 

arma dos vencidos. Manejada de uma forma diferente, ela pode passar de instrumento de 

vitimização a instrumento de liberdade. No dizer de Hermenegildo Bastos, para que as 
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Memórias do cárcere se façam descrição, análise e dissecação da não-liberdade, é preciso que 

nelas se faça presente a liberdade. “Do contrário, nem o autor nem o leitor poderiam contrapor 

alguma coisa ao cárcere” (1998, p. 158).  

É clara a dimensão política da luta travada pela memória contra o esquecimento 

em Memórias do cárcere. Os acontecimentos são registrados, apesar de tudo, para evitar que 

sejam esquecidos. Rememorar e narrar o indizível é dizer não ao silêncio, é afirmar mais uma 

vez a força da palavra, indissociada da força da experiência humana obtida na resistência. 

Memórias do cárcere é fruto da resistência. É resistindo que Graciliano recusa o silêncio e 

torna-se voz ativa. É resistindo que gera o germe do livro – as notas escritas na prisão. É 

resistindo, até ameaçando – por sentir-se novamente adentrar a humanidade – que anuncia 

pela primeira vez seu projeto, falando ao diretor da Colônia Correcional da Ilha Grande por 

ocasião de sua transferência para a Casa de Correção, no Rio de Janeiro.  

Graciliano Ramos constrói um projeto estético, ético e político, mas de forma 

alguma político-partidário. Esteve sempre vigilante para impedir o aproveitamento da obra 

literária pela ideologia dominante, assim como combatia a transformação da literatura em 

instrumento de doutrinação. Manteve-se cônscio das armadilhas que suas próprias armas 

poderiam trazer e impediu a instrumentalização de sua escrita, pois esta é uma luta solitária do 

artista e pressupõe independência. Apesar de ter sido preso como comunista, Graciliano 

filiou-se ao partido apenas em 1945. O projeto do livro foi delineado ao longo desses anos, 

sem qualquer interferência do PCB. Porém, após a morte de Graciliano, Astrogildo Pereira 

procurou Heloísa Ramos “dizendo que, sendo Memórias do cárcere e Viagem dois livros 

políticos, tinham de ter aprovação partidária para a sua publicação, visando até mudanças e 

supressões” (ABEL, 1999, p. 153). Carlos Abel conta o episódio em seu livro Graciliano 

Ramos: cidadão e artista. Heloísa Ramos informou o mensageiro do partido que Viagem já 

havia sido entregue a José Olympio e que Memórias do cárcere já estava há muito no cofre do 

editor, pois Graciliano entregou, ao longo dos anos, três capítulos mensais a ele. Astrogildo 

foi inflexível e marcou nova reunião. Desta vez Ricardo Ramos o recebeu, com o máximo de 

má vontade. Ele recusou-se a compactuar com o partido e foi ameaçado. Encerra a discussão 

devolvendo a ameaça: se algo lhe acontecesse, o partido teria de se haver com seus dois 

irmãos, menos conversáveis que ele. Zacharias de Sá Carvalho acata as objeções da família e 

tenta abafar o incidente, que acaba transpirando na revista O Cruzeiro.  

Parece que, na verdade, Graciliano não se importava com esses achaques do PCB. 

No Estado Novo, Graciliano já havia sido censurado por escrever crônicas na Cultura Política 
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e na Atlântico. A primeira era um periódico subordinado ao Departamento de Imprensa e 

Propaganda. A Atlântico era revista do DIP e do Secretariado da Propaganda Nacional de 

Portugal, órgão da ditadura salazarista. O autor respondia que publicava até no Diário Oficial, 

desde que não o censurassem, “se agüentam o que escrevo, publico. E que se danem” (apud 

ABEL, p. 154). Em Memórias do cárcere, ele simplesmente não se propôs olhar e, menos 

ainda, avaliar seus companheiros como atores de um drama político. Alfredo Bosi repara na 

ausência quase completa de discussão ideológica sustentada ao longo das Memórias e 

continua:  

 
A lacuna poderá servir de pista. A testemunha é, neste caso, antes um observador 
arredio e perplexo do que um intérprete empenhado em dar uma explicação 
articulada dos valores cuja defesa levou aqueles militantes à desgraça. É uma 
visada tópica, que se detém no horizonte mais próximo possível da situação vivida 
e não se dispõe a ultrapassá-la como se receasse dizer mais do que sabe (...) Não é a 
luta partidária de cada um que o afeta, mas o seu modo próprio de estar naquelas 
condições adversas, o seu jeito de sobreviver. (2002, pp. 222-223).  
 

Os leitores sectários que esperavam um libelo ortodoxo encontraram 

desapontamento, quando não irritada frustração. A voz de Graciliano é desconfiada, não 

distribui gratuitamente louvores ou condenações. Diante da diversidade de classe, de 

formação, de valores, de caráter com que se depara na prisão, Graciliano considera o peso do 

meio social e do lugar de cada indivíduo na sociedade, mas ultrapassa-o. Ele quer enxergar o 

homem para além de qualquer ideologia. Mesmo porque a realidade da prisão escancara seu 

não funcionamento. As bases ideológicas, tanto do governo e seus acólitos quanto dos 

“revolucionários” de esquerda, eram precárias. Os atores daquela pantomima pareciam-lhe 

improvisadores canhestros. Graciliano não poupa críticas à burguesia, incapaz de estabelecer 

coerentemente uma liderança revolucionária. A esmagadora maioria dos brasileiros não tinha 

vez nos planos da “revolução brasileira”, por absoluta ignorância – não havia ecos deste 

projeto na vida popular de um Brasil pobre e disperso. O “fascismo tupinambá” e seus 

dirigentes eram desprezados por Graciliano, vistos como títeres controlados pelos poderes 

verdadeiramente malévolos do fascismo internacional e seus interesses capitalistas. Os 

militares são ridicularizados, tantos os de direita quanto os de esquerda. Mas apesar das 

críticas, o escritor quer compreender aqueles homens, quer penetrar-lhes nas almas e 

descobrir o que de fato os torna humanos. Encontra solidariedade nos lugares mais inusitados 

e assiste à queda de várias máscaras.  

Ainda que odeie o capitalismo, não faz corpo comum com os militantes presos, 

muitos deles envolvidos na Intentona de 1935 ou dissidentes do PC que já então se 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 74 

digladiavam em polêmicas ferozes (BOSI, 2002, p. 223). O “comunismo” de Graciliano é de 

outra natureza. É uma forma de inserção no mundo guiada por um profundo desejo de justiça, 

um sentimento aflorado do bem e do mal. Era um homem mortificado pela iniqüidade, em 

conflito permanente com uma realidade que brutaliza o homem, física e espiritualmente. 

Desde sempre se prontificou a denunciá-la, pelo simples fato de que sua consciência não lhe 

permitiria compactuar com ela. Faço minhas as palavras de Antonio Candido, que melhor do 

que ninguém expõe a postura política de Graciliano:  

 

a fidelidade ideológica nada tinha de imposição exterior, exigindo deformações do 
espírito e da sensibilidade; mas brotava de imperativos pessoais e era esculpida por 
eles, por assim dizer. Era algo obtido por construção interior e postulado livremente 
no plano do comportamento, com uma grande liberdade de vistas, desinteresse pela 
palavra de ordem mecanicamente aceita, ausência de sectarismo. Para ele, o 
comportamento político – forma superior da ânsia de testemunho – foi um tipo de 
manifestação pessoal em que a sua imperiosa personalidade se completou, 
harmonizando-se livremente com uma imperiosa ideologia. Conciliando a 
fidelidade a si mesmo e aos princípios, foi realmente um homem na mais alta 
acepção da palavra, ao obter essa integração em profundidade, servindo sem se trair 
e oferecendo o terreno amargo da sua obra às florações do ideal. (1969, p. 57).  
 

O projeto de Graciliano Ramos, político no sentido mais amplo do termo, 

descortina, através do testemunho, uma outra história. Os acontecimentos narrados por ele nos 

recolocam com ímpeto em face do passado experimentado como vencedor. Nos fala de sua 

vivência na prisão, mas associando-a à realidade maior do mundo. A prisão aparece como 

reflexo do exterior, possibilitando apurar a análise da sociedade contemporânea. E esta 

sociedade surge transbordante de violência. Como historiadora, está é uma das dimensões de 

sua obra que mais me fascinam. Penso que admitir a extrema violência da história brasileira é 

exercício fundamental para o historiador. O mito de nossa “vocação pacifista” precisa ser 

demolido. O Estado Novo, juntamente com este período que vai de 1935 à sua instauração, 

não deve ser visto com um interregno na história do Brasil, pois ela sempre foi marcada pela 

violência. Graciliano desvela, em toda a sua obra e mais enfaticamente em Memórias, cenas e 

imagens de pesadelo, de uma vida injusta, pobre, violenta. Nos rincões do país e no fundo dos 

cárceres, longe da opinião pública de cidadãos corretos e limpos, a violência surge da forma 

mais cruel: banalizada. Fabiano, Luís da Silva, Paulo Honório em sua juventude pobre, 

mesmo João Valério, em algum sentido, Graciliano-menino, Graciliano-preso, são todos 

testemunhas disto, obrigados a submeter-se a um poder esmagador para o qual a vida não tem 

nenhum valor. Tudo e qualquer coisa é motivo para atingir o homem em sua dignidade, 

preferencialmente atingindo seu corpo. Pois o homem foi reduzido a isto – um corpo. E 
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circunscrito a ele, perde sua humanidade, torna-se um animal qualquer: um rato, uma mosca, 

um boi.  

Constantemente, Graciliano concentra sua narração no impacto da violência sobre 

o corpo. A animalização é apenas uma das faces desta interferência. Segundo Franklin 

Oliveira, “há uma trágica isomorfia entre bichos e homens (...) Os homens são incapazes de 

exprimir um mínimo de sua humanidade que, de tão precária, fixa-se ao nível da animalidade” 

(apud PESSOA NETO, 1999, p.58). O bicho está mais perto da morte e Graciliano reveza 

entre a toca e o sepulcro. O aniquilamento é a finalidade da violência que incide no corpo, de 

dentro para fora: a comida, o café, a água, o remédio, são todos seus agentes. Mesmo as 

funções básicas do corpo – assimilar, desassimilar – sofrem interferência. Sem falar na 

privação de sono, na falta de ar, no calor, no frio, na falta de higiene, nas pulgas, piolhos e 

percevejos. A tortura não é apenas um episódio isolado, mas exercida diariamente. Denunciar 

a dominação do corpo, assim como a da vontade, faz parte do projeto de Graciliano: é seu 

dever resgatar do anonimato e do esquecimento os corpos combalidos de seus companheiros. 

Pois o corpo é também instrumento de resistência; seu testemunho é também o manifesto da 

sobrevivência do corpo, campo de batalha da vida contra a morte. Assim como a alma, o 

corpo é marcado – o trauma surge também no corpo. E é o corpo, através da mão do artista, 

que desenha o movimento de libertação e compromisso, tornando-se o verdadeiro agente de 

seu projeto.  

Expondo a violência aparelhada, justificada e empregada pelo Estado como 

prática institucionalizada, Graciliano permite-nos reaver o sentido violento de nossa 

experiência histórica. Por isso o que interessa a este trabalho é a história contada na 

perspectiva dele. Importa perceber como a história descortina-se na obra, como surgem as 

características da cultura fascista que marcou irremediavelmente nossas consciências, como se 

interpenetram o sujeito poético e a realidade social que lhe é antitética. Vem daí a escolha de 

não dialogar com a historiografia que trata do fascismo brasileiro. Não me interessa contrastar 

sua visão com outras e cair novamente na armadilha da oposição memória/história. Não é meu 

objetivo verificar a adequação ou inadequação de sua versão em relação às versões produzidas 

e perpetuadas como fiéis à verdade. A verificabilidade não define o testemunho. A 

honestidade da testemunha está em apresentar a sua versão dos fatos. A versão do historiador 

pode ser criticada, contestada ou reafirmada. A versão autêntica da testemunha, ainda que 

possa ser contestada, não perderá seu valor como testemunho. 
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 Graciliano desvela o terror do regime de exceção varguista mais intensamente do que 

nunca. Não contam as versões historiográficas que apresentam o Brasil como uma Alemanha 

tropical, com campos de concentração pululando como campinhos de pelada. Ele dá ao 

“fascismo tupinambá” um tratamento justo, equilibrado, sem exageros e sem eufemismos. 

Através da lógica perversa de que os fins justificam os meios, muita verdade foi encoberta 

pelas realizações, especialmente econômicas, do governo Vargas. Sua imagem, por vários 

motivos que não caberia comentar aqui, manteve-se preservada e dissociada do horror, e 

conseqüentemente também a memória de seu governo. Num mecanismo típico e previsível, os 

brasileiros “esqueceram” desta parte negra da história, talvez também porque ela não 

corresponda à auto-imagem que queremos ter como nação. O que resta é o Vargas 

nacionalista e defensor dos trabalhadores, pai dos pobres, que impulsionou como nunca a 

economia brasileira. Dá medo ver como essa memória pode ser manipulada: basta ver como o 

PDT e PTB, por exemplo, buscam nela uma referência positiva e colocam-se como herdeiros 

do trabalhismo varguista, escamoteando suas raízes autoritárias.  

 Interessa ao trabalho perceber como a memória de Graciliano Ramos, convertida pela 

arte em universal, pode promover uma auto-reflexão da história, tanto em relação à sua 

ligação com a memória – seus usos e abusos – quanto em relação à visão de um período 

específico. Memórias do cárcere apresenta uma versão diferente dos “fatos”. A vivência de 

Graciliano e seus companheiros presos não foi retratada nos livros de história, muito menos 

nos documentos oficiais do Estado brasileiro. É uma vivência ignorada ou pelo menos não 

devidamente esclarecida. E é por isso que a literatura em Memórias é resistente. É um 

testemunho de acusação dos algozes, que lavaram as mãos do sangue das vítimas. É um 

testemunho em defesa dos que, mesmo esmagados, usam a sobrevivência – o próprio corpo – 

como arma. A versão de Graciliano ilumina as entranhas do Brasil, destroçadas por 

mucuranas, mas em que a vida ainda pulsa. A constatação e o enfrentamento do absurdo 

carregam uma intensa esperança. Graciliano lança sua experiência no futuro; planta uma 

semente. O que pode ser construído a partir dela não concerne apenas a ele, mas a todas as 

pessoas, especialmente brasileiros, que porventura abrirem seu livro. A responsabilidade do 

autor é transferida para o leitor no momento da leitura, criando uma corrente de resistência a 

todo absolutismo.  

 A história, consciente de sua relação simbiótica com a memória, deve olhar para ela 

percebendo o quanto este olhar revela de si mesma. Penso que assim a história deve olhar para 

Memórias do cárcere, transformando sua própria escrita em resistente, a partir de um 
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compromisso com a experiência humana, em toda sua glória e decadência. Interessa o que a 

leitura deste livro, de um ponto de vista histórico, pode desvelar sobre a forma de abordar e 

conduzir a história. Se escutar a voz de Graciliano com cuidado e deferência, acolhendo-a no 

íntimo de seu coração e de sua consciência, a história pode voltar-se para si mesma, 

autoconhecendo-se e explorando cada vez com mais ousadia seus limites. 

 Adivinhando uma certa ansiedade no leitor, convido-o então, finalmente, a ouvir sua 

voz, sob a forma que ele artesanalmente criou para sua expressão. Seguirei a obra de perto, 

abordando as questões mais importantes para o trabalho na seqüência em que aparecem no 

texto e suprimindo a indicação de página para as citações, assim como o recuo de margem 

indicado para citações longas, no intuito de conferir fluência ao texto.  

 Graciliano dividiu suas Memórias em dois volumes e em quatro partes. Começa sua 

narração por sua demissão do cargo de diretor da Instrução Pública de Alagoas e sua prisão 

arbitrária, no dia seguinte. A primeira parte, “Viagens”, é dedicada à narração de sua 

passagem por várias prisões em Maceió, em Recife e sua transferência para o Rio de Janeiro 

no porão do navio Manaus. A segunda parte conta suas aventuras e desventuras no “Pavilhão 

dos Primários”, basicamente ocupado por presos políticos. O segundo volume, na terceira 

parte, “Colônia Correcional”, traz os momentos mais difíceis de sua estadia no cárcere, 

quando foi transferido para a instituição infernal da Ilha Grande, exclusiva para ladrões e 

presos políticos – a corja que atentava contra a propriedade. A última parte, “Casa de 

Correção”, conta os últimos momentos de Graciliano na prisão, já de volta ao Rio, 

irremediavelmente marcado. O livro termina de forma um tanto abrupta, com a narração de 

uma pequena rebelião na Sala da Capela, motivada pela constantemente exposta falta de 

entendimento entre os presos, sobretudo no que se refere à postura ideológica. Segundo 

Ricardo Ramos, filho do segundo casamento de Graciliano, faltava apenas um capítulo para 

concluir as Memórias, em que o pai trataria das primeiras sensações da liberdade aterrorizante 

a que fora exposto – seus medos em relação ao futuro, o peso de um passado que o esmagava 

e do qual não poderia nunca se livrar.  

 Antes do início da história propriamente dita, Graciliano expõe sua maneira de 

apresentar seu testemunho em um capítulo não à toa chamado por Bastos de “capítulo-

prefácio”. De fato, é esta a função deste primeiro capítulo: explicar e justificar como suas 

memórias serão conduzidas e transformadas em testemunho. Suas motivações, seus receios, 

estão todos ali: “Resolvo-me a contar, depois de muita hesitação, casos passados há dez anos 

– e, antes de começar, digo os motivos porque silenciei e porque me decido”. O que 
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Graciliano narra é a batalha que travou consigo mesmo para dar à luz sua difícil experiência. 

Entre os empecilhos estão, além da perda das notas que tomou durante seu período de 

encarceramento, a dificuldade de lidar com o trauma (“julgando a matéria superior às minhas 

forças, esperei que outros mais aptos se ocupassem dela”) e o receio de “jogar no papel 

criaturas vivas, sem disfarces, com os nomes que têm no registro civil”. A preocupação ética 

do autor é indisfarçável: porque o testemunho exige uma representação não-ficcionalizada, 

aflige-se por tratar com respeito os retratados, perguntando-se se possui o direito de utilizá-los 

em “história presumivelmente verdadeira”. Um outro problema é a necessidade de abandonar 

as tarefas de longo prazo para ganhar a vida. É doloroso para Graciliano admitir que a 

literatura pode tornar-se mercadoria: “contando linhas, fabricamos artigos, sapecamos 

traduções, consertamos engulhando produtos alheios. De alguma forma nos acanalhamos”. 

Mais doloroso é perceber a interferência disso em sua própria produção; sem tempo e 

disposição para dedicar-se, o exercício de escrever torna-se mais difícil e Graciliano se cobra 

ainda com maior dureza. Se um livro saiu ruim, é porque está mal escrito. “E está mal escrito 

porque não foi emendado, não se cortou pelo menos a terça parte dele”.  

  Quanto ao “fascismo tupinambá”, Graciliano não lhe atribui culpas. Sua dignidade e 

altivez não permitiram que o responsabilizasse por seus atos, especialmente o ato elementar 

do fazer artístico, solitário por natureza. A própria literatura é vista pelo escritor como 

limitadora de sua liberdade e paradoxalmente como possibilitadora de resistência e libertação: 

“Liberdade completa ninguém desfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às 

voltas com a Delegacia de Ordem Política e Social, mas, nos estreitos limites a que nos 

coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer”. O “pequenino fascismo tupinambá” 

não deve ser usado como desculpa para inépcia ou preguiça. Caluniá-lo seria perder a 

autoridade. A aparente indulgência de Graciliano revela um grande desprezo: ele impede que 

o ressentimento seja sua maior motivação para escrever, pois algo tão vil e desprezível não 

vale, literalmente, a pena. Naturalmente, temos uma opinião distinta: o fascismo brasileiro 

teve sim influência no caso. Entretanto, o mais importante é reconhecer a maneira particular 

do autor encará-lo, enfrentá-lo e resistir a ele. Porque se seu maior êxito foi suprimir o desejo 

de escrever, Graciliano o vence pelo cansaço, pois encontra dentro de si forças para recuperar 

seu desejo e torná-lo eco do desejo de outros.  

Com o passar do tempo, os empecilhos vão sendo relativizados. “Alguns se 

atenuaram, outros se modificaram, determinam o que impediam, converteram-se em razões 

contrárias”. Graciliano assume o compromisso com o testemunho e dispõe-se a lidar com sua 
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vivência, por mais dolorosa que seja. As “asperezas” que escreve são inevitáveis, pois a vida é 

feita delas. “Quem dormiu no chão deve lembrar-se disto, impor-se disciplina, sentar-se em 

cadeiras duras, escrever em tábuas estreitas”. É impossível negar ou contornar a dureza da 

vida e refestelar-se com os “homens gordos do primado espiritual”. O indispensável é lidar 

com ela com tranqüilidade, e “afastar as miseriazinhas que nos envenenam”. Desgraças 

inomináveis chegaram a ele e não está certo de que não voltarão. Mas a necessidade de 

testemunhar é imperiosa. Ela é a afirmação da vida contra a morte: “Demais já podemos 

enxergar luz à distância, emergimos lentamente daquele mundo horrível de treva e morte. Na 

verdade estávamos mortos, vamos ressuscitando”.  

 A necessidade torna-se dever, tanto pelo movimento íntimo de assunção de um 

compromisso e de um projeto, quanto pela cobrança de alguns companheiros que o espicaçam 

por todos os meios. “Acho que estão certos: a exigência se fixa, domina-me”. O receio de 

cometer indiscrição em relação aos retratados já não o apoquenta. Define um método de 

tratamento desses atores que suprime a inconveniência inicial. Procurou observar cada 

homem em seu lugar, nas “bainhas em que a sociedade os prendeu”. “A limitação impediu 

embaraços e atritos, levou-me a compreendê-los, senti-los, estimá-los, não arriscar 

julgamentos precipitados. E quando isto não foi possível, às vezes me acusei”. Seu 

procedimento é extremamente ético; não quer ofender ninguém. Com a morte batendo em sua 

porta, porém, o testemunho se impõe, apesar da possibilidade de desagradar um ou outro. 

“Estou a descer para a cova, este novelo de casos em muitos pontos vai emaranhar-se, escrevo 

com lentidão – e provavelmente isto será publicação póstuma, como convém a um livro de 

memórias”. 

 Em relação aos “especialistas, eruditos, inteligências confinadas à escrupulosa análise 

do pormenor, olhos afeitos a investigação em profundidade“ e aos narradores, que precisam 

“dizer tudo com rapidez”, acha-se em vantagem. Graciliano expõe aqui seu método de 

abordar fatos, pessoas, impressões, sentimentos – sua teoria da prosa memorialista, já 

esboçada, como vimos, no conjunto de sua obra. Seu método é pautado na liberdade 

compromissada; pode mover-se sem nenhum constrangimento. Seu método é não agarrar-se a 

métodos, a exames vagarosos. Graciliano não coloca-se como historiador, nem como 

jornalista: “não me obrigo a reduzir um panorama, sujeitá-lo a dimensões regulares, atender 

ao paginador e ao horário do passageiro.do bonde”. Como dito, o testemunho deve dispor de 

considerável margem de liberdade, mantendo-se ao mesmo tempo fiel à experiência que quer 

partilhar. Eis as “regras” de Graciliano: “andar para a direita e para a esquerda, como um 
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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”. As memórias de 

Graciliano precisam seguir seu curso livremente, sendo o relevante e o irrelevante 

determinados por elas próprias e não por necessidades externas. O movimento da memória 

precisa ser respeitado, porque pode revelar uma verdade além de uma verdade convencional e 

aparente, “uma verdade expressa de relance nas fisionomias”. Nos acontecimentos limítrofes, 

a verdade pode não ser verossímil. Graciliano quase se inclina a supor que foi bom privar-se 

de suas notas, pois se existissem não lhe permitiriam a liberdade do lembrar. Se coisas 

verdadeiras esmoreceram, “deixá-las no esquecimento: valiam pouco, pelo menos imagino 

que valiam pouco. Outras, porém, conservaram-se, cresceram, associaram-se, e é inevitável 

mencioná-las. Afirmarei que sejam absolutamente exatas? Leviandade”. Graciliano expõe o 

que notou, o que julga ter notado. Se outros possuem lembranças diversas, espera que não 

recusem as suas: “conjugam-se, completam-se e me dão hoje impressão de realidade”. 

 Graciliano busca recompor um período, um grupo complexo que se desagregou, apesar 

das dúvidas, das vacilações, das incongruências – muitas vezes precisa apelar para 

reminiscências alheias para completar um quadro e tecer suas memórias. Seu compromisso 

maior é com a experiência possível nos subterrâneos sociais, em que a ambigüidade humana 

surge em toda sua força. “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”. Apesar de serem as suas memórias, Graciliano procura ultrapassar sua própria 

figura e revelar o universal de sua experiência, compartilhada por tantos outros homens. 

“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”. Graciliano não 

quer ultrapassar seu tamanho, deseja esgueirar-se para os cantos obscuros, pois sua narração 

não lhe pertence mais. Sua escrita tornou-se, parafraseando Anatole France, “um momento de 

consciência humana” (apud SODRÉ, p. 30). 

 O segundo capítulo começa a descortinar o painel da sociedade brasileira em 1936, 

momento de endurecimento do governo Vargas em resposta aos acontecimentos de 35. 

Graciliano Ramos, funcionário do estado de Alagoas que não se curvava aos poderosos, 

começa a receber ameaças por telefone. Despreza-as: “ordinariamente o indivíduo que 

tenciona ofender outro não o avisa”. Algum tempo depois, é demitido de seu cargo. “Os 
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integralistas serravam de cima, era o diabo” – era uma época de “safadeza” e “burrice”. 

Vendo-se mais uma vez sem emprego, com mulher e filhos para sustentar, refugia-se no 

romance concluído, Angústia, na esperança de que possa possibilitar uma mudança de 

profissão. Deseja retirar-se de Alagoas, esquecer tudo; quer meter-se no interior, “passar 

meses trancado, riscando linhas, condensando observações espalhadas”. Passa a madrugada 

”consertando as últimas páginas do romance (...) indispensável recopiar tudo, suprimir as 

repetições excessivas (...) necessário ainda suar muito para minorar as falhas evidentes. Mas 

onde achar sossego?” Graciliano quer paz para escrever e a idéia da viagem o persegue.  

 No dia seguinte, após entregar os originais a dona Jeni, datilógrafa, recebe duas visitas 

inesperadas. A primeira, uma parenta que lhe deu conselhos, aludindo a crimes vários 

praticados por ele. Graciliano pede-lhe que o denuncie. A segunda, um colega de trabalho, 

Luccarini, avisando-o que iam prendê-lo e que era urgente deixar sua casa. Decide esperar a 

polícia. Ingenuamente, a idéia da prisão dava-lhe quase prazer e desejou que houvesse algum 

fundamento na acusação que lhe faziam. “A cadeia era o único lugar que me proporcionaria o 

mínimo de tranqüilidade necessário para corrigir o livro”. Graciliano está obcecado por sua 

criação, assim como Luís da Silva, que também planejava escrever “além das grades úmidas e 

pretas”. Arruma uma pequena valise e espera. Vem prender-lhe um sujeito a quem havia 

recusado o favor de aprovar uma sobrinha reprovada, e aconselha-o a levar mais roupa.  

 Graciliano não se incomoda com esta pequena vingança, mas pensa noutras, vê “o país 

influenciado pelos tenentes que executam piruetas”. Tem “a vaga compreensão de ter caído 

numa ratoeira suja”; ignora seu destino, mas não consegue sentir senão fastio e indiferença. É 

levado para o 20o Batalhão, onde havia se envolvido, em 1930, “numa conspiração besta”, 

pela qual foi preso 24 horas depois. Para ele, a Revolução de 30 não trouxe mais que 

“ladroagens, uma onda de burrice a inundar tudo, confusão, mal-entendidos, charlatanismo, 

energúmenos microcéfalos vestidos de verde a esgoelar-se em discursos imbecis, a semear 

delações”. O levante do 3o Regimento e a revolução de Natal haviam piorado a situação, 

desencadeando uma perseguição feroz: “Tudo se desarticulava, sombrio pessimismo anuviava 

as almas, tínhamos a impressão de viver numa bárbara colônia alemã. Pior: numa colônia 

italiana. Mussolini era um grande homem, e escritores nacionais celebravam nas folhas as 

virtudes do óleo de rícino”. As conseqüências para a literatura são nefastas; ela “fugia da 

terra, andava num ambiente de sonho e loucura”. “Vivíamos de fato numa ditadura sem freio. 

Esmorecida a resistência, dissolvidos os últimos comícios, mortos ou torturados operários e 

pequeno-burgueses comprometidos, escritores e jornalistas a desdizer-se, a gaguejar, todas as 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 82 

poltronices a inclinar-se para a direita, quase nada poderíamos fazer perdidos na multidão de 

carneiros”. 

 De fato, começa o sacrifício de Graciliano. E a tortura do auto-questionamento é uma 

de suas faces mais cruéis. Ao ser deixado na saleta que lhe serviria de cela, repara: “se todos 

os sujeitos perseguidos fizessem como eu, não teria havido uma só revolução no mundo. 

Revolucionário chinfrim. Desculpava-me a idéia de não pertencer a nenhuma organização, de 

ser inteiramente incapaz de realizar tarefas práticas (...) As minhas armas, fracas e de papel, 

só podiam ser manejadas no isolamento”. Graciliano sente-se despersonalizado: “não me 

acusavam, suprimiam-me”. Tudo era “burlesco”, sem significação. A noite é longa, não há 

relógio, “as idéias partiam-se a cada instante, desagregavam-se” – operava-se nele a 

transformação que a cadeia impõe: “a quebra da vontade”.  

 Na viagem de trem para Recife, que faz com o divertido capitão Mata, marca-lhe a 

acusação de comunista feita por um conhecido. “Uma palavra apenas, e nela indignação, asco, 

uma raiva fria manifesta em rugas ligeiras”. Em compensação, recebe palavras de conforto de 

um outro, que o levam a questionar-se. “Essas descobertas de caracteres estranhos me levam a 

comparações muito penosas: analiso-me e sofro”. Ausentando-se do mundo, “começava a dar 

às coisas valores novos. Sucedia um desmoronamento”. Começam assim, sob o impacto do 

absurdo, as “Viagens” de Graciliano. “ ‘Viajar’. Para onde? Essa idéia de nos poderem levar 

para um lado ou para outro, sem explicações, é extremamente dolorosa (...) Deve haver uma 

razão para que assim procedam, mas ignorando-a, achamo-nos cercados de incongruências. 

Temos a impressão de que apenas desejam esmagar-nos, pulverizar-nos, suprimir o direito de 

nos sentarmos ou dormir se estamos cansados. Será necessário essa despersonalização? (...) 

Talvez as coisas devam ser feitas assim, não haja outro meio de realizá-las. De qualquer modo 

isso é uma iniqüidade – e a custo admitiremos que uma iniqüidade seja indispensável.”  

 Nos dias que passa em Recife, “o tempo não era o que havia sido: tornara-se confuso e 

lento, cheio de soluções de continuidade, e nesses hiatos vertiginosos perdia-me, escorregava, 

os olhos turvos, numa sensação de queda ou vôo”. Seu corpo também já não era o mesmo: 

“náuseas, aperto no diafragma (...) esta velha máquina emperrava”. Na confusão de sensações, 

sentia-se simultaneamente perseguido e seguro. Tinha a ilusão de encontrar na prisão a calma 

para escrever um livro. Assaltava-o uma grande covardia, “o receio de voltar a assumir 

responsabilidades, a certeza de que o meu trabalho de indivíduo solitário, na ditadura mal 

disfarçada por um congresso de sabujos, seria pouco mais ou menos inútil. Preferível o 

cativeiro manifesto ao outro, simulado, que nos ofereciam lá fora”. Na cadeia, se sua “enorme 
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burrice” não lhe permitisse escrever, poderia ao menos observar fatos e pessoas que lhe 

despertassem a curiosidade; queria ver criminosos, “revolucionários de verdade”.  

 Diante da falta de sentido dos acontecimentos, enorme fastio, apatia, impossibilidade 

de comer. Não conseguia escrever, não podia fixar atenção na leitura, sua memória é afetada: 

“As lembranças me apareciam juntas, confusas, sumiam-se de repente, deixando-me no 

interior dolorosos sulcos negros. Esses hiatos sucediam-se, afastavam-me da realidade, com 

certeza me davam ar esquisito e vago”. A notícia da prisão de Prestes desperta-o. Apesar de 

não ter opinião firme sobre este homem, Graciliano mostra-se informado sobre sua atuação. 

Admite o despreparo da Coluna, que não sabia o que desejava. Mas reconhece o valor dessa 

“rebeldia sem objetivo, numa terra de conformismo e usura”. Tem boas palavras para o 

“guerrilheiro teimoso”: admira sua persistência, seu trabalho áspero, apesar do exílio, sua 

integridade em não admitir o suborno de seus antigos companheiros que assaltaram o poder. 

“Declara-se abertamente pela revolução (...) se dizia comunista, pronto a seguir para a União 

Soviética”. Quanto à revolução via Aliança Nacional Libertadora, Graciliano tem suas 

dúvidas. “Estaria essa política direita? (...) Muito pequeno-burguês se inflamara, julgando a 

vitória assegurada, depois recuara (...) Seria possível uma associação, embora contingente e 

passageira, entre as duas classes? Isso me parecia jogo perigoso. Os interesses da propriedade, 

grande ou pequena, a lançariam com certeza no campo do fascismo, quando esta miséria 

ganhava terreno em todo o mundo”. O fato é que, para ele, “não existia probabilidade de se 

agüentar no Brasil uma revolução verdadeira. Se ela vencesse internamente, os nossos patrões 

do exterior fariam a intervenção”. Porém, subsistia a esperança: “era necessário que nos 

preparássemos”. Inclui-se nesse plural, embora se reconhecesse um “soldado bem chinfrim”. 

Nunca se envolvera em nenhum “barulho”, pois tinha convicção de sua insuficiência. “Mas as 

circunstâncias nos agarram, nos impõem deveres terríveis. Sem nenhuma preparação, ali me 

achava a embrenhar-me em dificuldades, prometendo mentalmente seguir o caminho que me 

parecia razoável”. Com uma promessa Graciliano sela seu compromisso e assume seu projeto 

de lançar no futuro o grito de repúdio ao autoritarismo e à injustiça.  

 Tentava em vão compor suas notas, mas “a inteligência baixava, era uma inteligência 

distraída, vagabunda, indolente (...) arrancava a custo algumas linhas por dia”. Desejava 

narrar os casos diários, a viagem a trem, as noites de insônia, “descrever a figura do capitão 

Lobo, que ia crescendo em demasia”. O “excelente” capitão lhe desperta o “desejo de ir além 

das aparências, tentar descobrir nas pessoas qualquer coisa imperceptível aos sentidos 

comuns. Compreensão de que as diferenças não constituem razão para nos afastarmos, nos 
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odiarmos. Certeza de que não estamos certos, aptidão para enxergarmos pedaços de verdades 

nos absurdos mais claros. Necessidade de compreender, e se isto é impossível, a pura 

aceitação do pensamento alheio”. Este homem, que a princípio despreza por preconceito, 

ensina-o a perceber a “verdade superior” que procura.  

 Os dias em Recife apanham-no “indiferente e murcho, incapaz de vencer uma preguiça 

enorme”. Sente-se “confuso, ambíguo, contraditório”. Prosseguia no árido julgamento de si 

mesmo. A falta de sentido das exigências daquela engrenagem o aturdia. Sentia-se usado, 

bode expiatório de um governo que precisa justificar suas arbitrariedades: “Eu não era capaz 

de jogar bombas, sublevar quartéis. Estava ali apenas para dar ao burguês a impressão de que 

havia muitos elementos perniciosos e o capital corria perigo”.  

 Sua angústia aumenta com o anúncio de outra viagem – sua transferência para o Rio 

de Janeiro. Inicialmente não conhece seu destino; capitão Lobo não pode informá-lo. O 

excelente homem lhe surpreende mais uma vez, ou melhor, o assombra com a proposta de 

emprestar-lhe algum dinheiro. O caso parece-lhe inverossímil e só se atreve a narrá-lo depois 

da confirmação do já então coronel, alguns anos depois. Graciliano não poderia esquecer a 

proposta, pois ela lhe suscitava profundos questionamentos: “chocava exames anteriores, 

contradizia opiniões firmes”. Não imaginava poder testemunhar semelhante ação. Julgava os 

homens sofríveis, nem bons nem maus, “pouco mais ou menos razoáveis, naturalmente 

escravos dos seus interesses”. Mas a atitude do capitão Lobo abalava noções que pareciam 

seguras, “a exceção nos atrapalha, temos de reformar julgamentos”. A desgraça ensina muito, 

sem ela “continuaria a julgar a humanidade incapaz de verdadeira nobreza”.  

 Antes de embarcar no porão do Manaus, descida ao inferno que abalará 

definitivamente sua forma de enxergar o mundo e os homens, Graciliano ainda afirma sua 

crença na revolução. “Ideal? De forma nenhuma. Coisa inevitável e presente: o caruncho roía 

esteios e vigas da propriedade (...) De qualquer maneira rebentaria uma revolução de todos os 

demônios, seríamos engolidos por ela”. No sepulcro flutuante não haveria mais espaço para 

certezas e Graciliano aprenderá pela dor que sempre se pode descer mais um degrau.  

 A viagem é narrada nos capítulos 17 a 31. Antes mesmo de embarcar, a sensação de 

Graciliano é de arrefecimento da vontade e do entendimento. Logo ao entrar no porão, tem 

uma pistola dirigida contra as costas. Por um instante duvida de seus olhos, sente-se vítima de 

alucinação. Experimenta uma raiva fria e impotente, deseja fugir à humilhação, mas nenhuma 

saída aparece: “Temos de morder os beiços e baixar a cabeça, engolir a afronta. Nunca nos 

vimos assim entalados, ainda na véspera estávamos longe de supor que tal fato ocorresse. O 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 85 

absurdo se realiza e não vamos discuti-lo”. O autor começa a intuir a animalização a que será 

submetido: “Era como se fôssemos gado e nos empurrassem para dentro de um banheiro 

carrapaticida (...) simples rebanho, apenas, rebanho gafento, na opinião dos nossos 

proprietários, necessitando creolina. Os vaqueiros, armados e fardados, se impacientavam”.  

 No calor, no fedor e na imundície, “a memória se embotava, observações imperfeitas 

se atabalhoavam desconexas, deixando largos espaços obscuros”. “Uma dualidade, talvez 

efeito da cadeia, principiava a assustar-me: (...) cá dentro, uma confusão, borbulhar de água a 

ferver. Por fora, um sossego involuntário, frieza, quase indiferença”. O porão é uma 

catacumba. Centenas de pessoas a amontoar-se em redes e tábuas, lutando para respirar no 

abafamento, tendo de suportar o convívio. Um negro que “arranhava os escrotos com 

sossego” atormenta Graciliano naquela primeira noite, e ele percebe que precisará rever ainda 

mais profundamente suas concepções: “Susceptibilidades, retalhos de moral, delicadezas, 

pudores, se diluíam; esfrangalhava-se a educação (...)”.Imagina-se louco, “um doido lúcido”, 

“a convicção de que nos vamos achegando, passo a passo, da treva completa (...) Absurdo. 

Havia uma queda, vertigem, torvelinho, que nenhum gesto revelava’. Sentia-se morto, em 

decomposição, “diante de uma verdade muito nua e muito suja (...)”.  

 À luz do dia, as figuras começam a delinear-se. Conhece alguns revolucionários de 

Natal, que “tinham-se agüentado quarenta e oito horas, esperando em vão que o resto do país 

se revoltasse”. Considera o “governo revolucionário” uma doidice, mas comove-se diante de 

“criaturas supliciadas”. Graciliano surpreende-se com a maneira indiferente com que encaram 

a tortura; não viam nela nem rebaixamento moral, nem desonra. Na dura realidade do sertão, a 

surra era uma “degradação irremediável”. Sua “educação estúpida” não “admitia que um ser 

humano fosse batido e pudesse conservar qualquer vestígio de dignidade”. Os que recebiam 

este tratamento o recebiam para serem marcados, “indispensável aniquilar um inimigo da 

sociedade”. Estes não eram assassinos, pois a vida representa escasso valor, “o delito máximo 

é o que lesa a propriedade”: “os pequenos delinqüentes sangram nos interrogatórios bárbaros 

e nunca mais se reabilitam”. Não pensava que prisioneiros políticos fossem tratados da 

mesma forma, “a palavra oficial dizia o contrário”. Não suspeitava que “a imprensa e o 

governo mentissem descaradamente (...)”. A violência que estava acostumado a presenciar 

recaía invariavelmente em sujeitos de classe baixa, “não se concebia que negociantes e 

funcionários recebessem os tratos dispensados antigamente aos escravos e agora aos patifes 

miúdos”. Compreende que seus “novos companheiros” – e ele mesmo – são tratados como 
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ladrões; suprimir a exploração é um roubo e, “pegados com armas na mão, nivelavam-se aos 

bandidos e recebiam suplícios infamantes.”  

 Como “carga viva, contrabando humano”, começa a tomar contato com “uma das 

coisas mais dolorosas engendradas pela cadeia”: a desconfiança. O cárcere se converte em um 

mundo separado, cheio de armadilhas. “Fora do mundo, aqueles espíritos caíam em forte 

impressionabilidade, gastavam as horas longas criando fantasmas ou admitindo, ingênuos, 

inventos alheios, as informações mais disparatadas. Só mais tarde percebi como embustes 

grosseiros nos enleiam no cárcere e esforcei-me com desespero por vencer o rebaixamento 

mental, a credulidade estúpida”. Este esforço o acompanhará em toda sua trajetória na cadeia, 

sendo mais um elemento para análise e auto-análise. 

 Sentindo-se inútil e ocioso, mergulhando na sujeira e na insensatez, Graciliano 

necessitava escrever, narrar os acontecimentos em que se embaraçava: “Havia-me imposto 

uma tarefa e de qualquer modo era-me preciso realizá-la. Ou não seria imposição minha esse 

dever: as circunstâncias é que o determinavam. Indispensável fatigar-me, disciplinar o 

pensamento rebelde”. De alguma forma devia considerar-se favorecido, pois ali lhe exibiam 

aspectos inéditos da sociedade. Como quando um policial lhe dá um copo d’água. 

“Precisamos viver no inferno, mergulhar nos subterrâneos sociais, para avaliar ações que não 

poderíamos entender aqui em cima”. Ali havia lhe surgido uma alma misericordiosa: podia 

insensibilizar-se à brutalidade, pois tinha-se habituado a ela na existência anterior, dirigida a 

si e a outros; mas não podia esquivar-se “àquela piedade que ali espreitava o fundo do porão, 

em busca de sofrimentos remediáveis”. 

 A convivência forçada revela a alma humana a Graciliano. A degradação e a miséria 

nivelam os tripulantes, a autoridade “suprimia de golpe barreiras por ela própria conservadas 

e reforçadas” e, pela primeira vez, pessoas de outra classe manifestavam-se com franqueza 

diante dele. As “pequeninas importâncias antigas não valiam nada (...) tudo se diluía nas 

sombras de um passado morto”. O que antes, “lá fora”, passaria despercebido, adquire valor 

imenso: “é de coisas semelhantes que fazemos as nossas construções subterrâneas”. Além da 

brutalidade, do desprezo e da repulsa, “cantos secretos da alma, belezas nunca suspeitadas”, 

que o reconciliavam com a humanidade.  

 Vendo as condições em que tentava escrever, o padeiro do Manaus oferece-lhe seu 

camarote. Não se lembra bem do oferecimento nem da figura do padeiro, e isto o perturba. “O 

indivíduo que me livrou daquele inferno e me facultou algumas horas de silêncio e repouso 

sumiu-se e poucos traços me deixou no espírito”. Este esquecimento “ingrato” é fruto do 
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impacto do ambiente tanto em seu corpo – em jejum desde o embarque – quanto em sua 

mente. Tinha uma “lucidez esquisita: percebia tipos, ocorrências, em fragmentos; quando se 

tratava de estabelecer relação, surgiam cortes, hiatos, falhas alarmantes”. Este estado novo 

que experimentava forçava-o a modificar valores e calejava sua alma: “ia-me habituando 

àquela existência de bicho em furna; as desgraças, repetindo-se, deixam de impressionar-nos, 

mudam-se em fatos normais”. Mas a desgraça maior, a que também teve de acostumar-se pela 

sua recorrência, era admitir o pensamento de que não tinha mais lugar, como artista, em um 

mundo que se tornava fascista. “Provavelmente não havia lugar para nós, éramos fantasmas, 

rolaríamos de cárcere em cárcere, findaríamos num campo de concentração. Nenhuma 

utilidade representávamos na ordem nova. Se nos largassem, vagaríamos tristes, inofensivos e 

desocupados, farrapos vivos, velhos prematuros, desejaríamos enlouquecer, recolher-nos ao 

hospício ou ter coragem de amarrar uma corda ao pescoço e dar o mergulho decisivo”. 

Contudo, surgia a resistência: como o canto dos presos, que “ressoava como profunda 

ameaça”, a escrita de Graciliano vence o hábito, a loucura e a morte e transforma-se em arma.  

 Por enquanto, porém, antes de ter forças para erigir seu muro de resistência, Graciliano 

foge. Fuma seu parar, até o ponto de ter de fumar cigarros ordinários, pois o dinheiro adquiria 

ali um valor “que lá fora estranhariam”. Consegue uma garrafa de aguardente e embriaga-se, 

juntamente com os amigos íntimos que de chofre lhe aparecem. O estado alterado lhe força a 

um lento recuo no tempo; “era exatamente aquilo que eu bebia enquanto laborava no romance 

difícil, interrompido várias vezes, entregue à datilógrafa ainda bastante sapecado”. 

Reconstitui-se sua sala de jantar em Pajuçara e a composição da morte de Julião Tavares: 

“dificuldade enorme para assassinar o homem, passar-lhe a corda ao pescoço, deixá-lo 

pendurado a um galho, na escuridão”. “As ondas, o vento, os ramos do sapotizeiro, a garrafa 

de aguardente, o maço de cigarros, o bule de café” do passado se fundem, através de seu 

espírito nublado, ao que vive agora, num jogo de memória e esquecimento. “Um mês antes 

isso não tinha realidade, ou tinha uma realidade confusa vista nos telegramas dos jornais. 

Agora me ligava a fatos pouco mais ou menos ignorados, esquecia casos a que dera muita 

importância. Não os esquecia, realmente: jogava-os num desvão, onde se empoeiravam, 

cobriam de teias de aranha; ressurgiam, sobrepunham-se ou subpunham-se aos outros, afinal 

se nivelavam, misturavam todos, e já não me era possível saber o que estava dentro ou fora de 

mim”. 

 O desarranjo mental, que se reflete na maneira em que estrutura suas memórias, incide 

também sobre seu corpo. Depois de dias de jejum, teve uma forte hemorragia intestinal. O 
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estômago e a barriga “provavelmente estavam secos, as glândulas preguiçosas recusando-se 

ao trabalho. Era como se (...) não existissem (...) Insensibilidade completa (...) Havia em mim, 

do tórax ao abdômen, uma sepultura. A boca estava queimada, as gengivas ardiam, o cigarro 

colava-se aos beiços (...) deixando marcas de sangue (...)”. Durante a viagem, Graciliano não 

conseguiu alimentar-se. Enojava-se em ver os companheiros comendo junto ao charco de 

urina, vômito e restos de comida que se formava no assoalho do porão. Também não havia 

ido à latrina e como “a imobilidade esquisita das vísceras” começava a alarmá-lo, resolve 

entrar no quarto imundo: “quando menos esperava, um jato de sangue”. Depois da surpresa, a 

apatia; era como se não fosse com ele. “Nem uma vez tinha pensado no suicídio; não me 

inquietava, porém, a conjuntura de adoecer, piorar, acabar-me ali ou ser transferido para uma 

enfermaria de indigentes”. Julga difícil tratar “desse ignóbil assunto”, pois “nunca em livro se 

descerram certas portas”; mas a relação entre corpo e literatura ultrapassa as vexações de 

pequeno-burguês e converte-se em auto-questionamento: “não me afligia achar-me 

fisicamente arruinado, desgraça era a certeza de nada significar a prosa lenta, composta com 

enorme preguiça. Escasseava a matéria, fugia a expressão. Dois volumes publicados e um 

inédito eram mesquinhos, o primeiro um horror, o último precisando emendas e cortes, o 

bom-senso me afirmava isto, mas a literatura atual, guardada na valise, era muito pior (...) 

julgava todas as vísceras definitivamente estragadas, inferiores e superiores. Nunca me 

restabeleceria. Que diabo iria fazer lá fora quando me soltassem, desgraçado organismo 

carunchoso?”  

 Finalmente, recebe a notícia que entravam na baía de Guanabara, o que lhe traz 

lembranças de vinte anos atrás, quando esteve no Rio de Janeiro. Sua maior preocupação no 

desembarque é com suas notas. Primeiro, tenta escondê-las nos sapatos, depois na valise. 

Decide por fim colocá-las no bolso interno do palitó, “escapariam ali talvez da busca”. É 

metido num ônibus grande, apreensivo por separar-se dos companheiros: “no porão tinham 

começado a esboçar-se camaradagens, apoiávamos nelas a nossa fraqueza”. Passam por duas 

prisões, que não tinham espaço para alojá-los. “Apesar da indiferença, espantava-me 

ignorarem completamente onde ficaríamos, andarem à toa em busca de cárceres para nós. 

Esse desordem me causou vago prazer”. Descem, enfim, na Casa de Detenção, onde 

permanecem na secretaria até o anoitecer, respondendo perguntas de funcionários “dispostos a 

caracterizar-nos, arrumar-nos convenientemente no papel”. Agora resolviam personalizá-los, 

depois de tratá-los como “bichos anônimos e pequenos, aparentemente iguais, como ratos”. 

Esta falta de nexo atordoa Graciliano. Insistem para que escolha uma religião, mas declara-se 
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ateu; surpreende-se com os vários “revolucionários” que se declaram católicos ou espíritas. 

Aludindo ao cargo que ocupava, resolvem mandá-lo para o Pavilhão dos Primários, “uma 

prisão diferente”. As notas passam incólumes pela primeira revista.  

 Antes de poder ser colocado no Pavilhão, entretanto, permanece nas galerias com 

alguns dos companheiros: “dispersavam-nos, rompiam-se camaradagens alinhavadas à pressa 

(...) Instintivamente buscávamos associar-nos (...) e vivíamos a receber choques na alma. 

Relações impostas, desfeitas, mentes diversas agrupando-se, repelindo-se; ajustamentos 

difíceis, súbitas explosões de incompatibilidades”. O convívio torna-se mais difícil devido às 

condições que os anfitriões oferecem: uma cela úmida, sem cadeiras ou bancos, tampouco 

camas; “a sórdida latrina completamente visível”. Deitado no chão, insone, sentia-se “numa 

vala, único sobrevivente no meio de cadáveres”.  

 Já no Pavilhão dos Primários, onde os presos políticos viviam “cantando e berrando 

como uns doidos”, recebem-no com o “Hino do brasileiro pobre”, parte da frágil organização 

de sua resistência, que incluía conferências, leituras, assembléias. Trava conhecimento com o 

russo Rafael Kamprad, de pseudônimo Sérgio. Este “bruxo amigo de Einstein e do infinito” 

seria uma presença incômoda para Graciliano, “um alfinete para minha ignorância”, apesar de 

sua “delicadeza fria” que termina por entorpecer-lhe a prevenção. É ele quem o esclarece a 

respeito de alguns dos habitantes daquela prisão, a maioria envolvida na “bagunça da 1935”. 

Capitão Mata torna-se seu companheiro no cubículo 35 e depois de dias, Graciliano consegue 

“tragar uns bocados” de alimento e arranjar-se num colchão delgado.  

 “Havia ali pequeno-burgueses e operários, homens cultos e gente simples”. Admira-se 

com as palestras de Rodolfo Ghioldi, secretário do PC argentino. O “pasmo que a palavra 

falada” sempre lhe causa leva-o a autocriticar-se: “Homem rural, desconfiado e silencioso, 

propenso a estender-me em compridos monólogos, admirava-me do Coletivo, das lições, 

especialmente da perícia daqueles citadinos na exposição de idéias em conversas simples e 

claras. Não conseguiria manifestar-me assim. De ordinário a expressão me fugia, 

decompunha-se o pensamento, e era uma tortura vencer a estupidez, procurar dizer qualquer 

coisa gaguejando um vocabulário escasso, miserável”.  

 A proposta de greve de fome revela-o a debilidade do julgamento coletivo. O caso foi 

levado à votação, sem debate, e a sugestão acolhida, só para no momento seguinte ser 

rejeitada por unanimidade. “Assistiríamos apenas a uma fanfarronada inconseqüente ou 

haveria ali inimigos disfarçados?”.A desconfiança ronda como um fantasma, contaminando as 

almas. 
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 Ao surpreender Sérgio embrenhado na leitura de Caetés, disponível na biblioteca do 

Coletivo, estremece de repugnância: “Pelo amor de Deus não leia isso. É uma porcaria”. 

Tenta explicar-se, com grande embaraço, narrando o caso da publicação do livro. O russo não 

lhe atribui falsa modéstia. Embora concorde, posteriormente, em dividir a cela com ele, sente-

se desconfortável: “(...) a minha ignorância compacta iria experimentar dura humilhação junto 

ao saber forte daquele homem doutorado em Leipzig, íntimo de Einstein e Hegel”. Ao 

recompor, após breve leitura, alguns trechos do livro, deixa Graciliano atordoado. “Afirmava-

me não ser difícil percorrermos um texto, apreendendo a essência e largando o pormenor. Isso 

me desagradava. São as minúcias que me prendem, fixo-me nelas, utilizo insignificâncias na 

demorada construção das minhas histórias (...) Julguei Sérgio isento de emoção, e isto me 

aterrou. Comovo-me em excesso, por natureza, e por ofício, acho medonho alguém viver sem 

paixões”.  

 O corpo de Graciliano se ressente. Desde que desembarcou, sente dores na perna e no 

ventre, no lugar onde havia sofrido uma intervenção cirúrgica há alguns anos, por causa de 

uma eventração. Sente também uma anafrodisia completa. “Súbita desaparição dos desejos 

eróticos e um resfriamento geral, espécie de anestesia; órgãos se embotavam, paralisavam; a 

esquisita impressão de haver em mim pedaços mortos”. Mais tarde descobriu o motivo da 

sensação: abusava do café, levava para dentro do corpo a dominação imposta a seu exterior. 

Os percevejos, por exemplo, julgava que “pertenciam com certeza ao organismo policial, 

realizavam fiéis a tarefa de importunar-nos da melhor maneira”. Por mais que se esforçassem, 

com uma maratona de limpeza e arrumação, não conseguiam livrar-se deles.  

 Sente novamente a necessidade de escrever, apesar do xadrez, dos jogos de cartas, das 

aulas, de que se ocupava em busca de atordoamento. A dificuldade aumenta gradativamente: 

“o pensamento fugia, partia-se, emaranhava-se em lembranças da sociedade nova que me 

impunham, confusa, heterogênea, sempre a alterar-se, a recompor-se”. A determinação de 

tratar as palavras com exatidão, todavia, persiste. Respondendo a Ghioldi, que se aborrecera 

quando soube que o considerava um bom orador, diz: “Certas palavras se acanalham 

imerecidamente (...) gosto de dar a elas o sentido exato. Não julgo oradores os que declamam 

solecismos e lugares-comuns. Aqui no Brasil há uma birra como a sua: ninguém quer ser 

literato, não sei porquê. Eu me confesso literato, literato ordinário”.  

 A comunicação tornava-se quase impossível: operários e pequeno-burgueses falavam 

línguas diferentes. Diante da exibição sem disfarce de ódio aos burgueses, graúdos e miúdos, 

feita por um estivador, questiona opiniões e valores arraigados em sua consciência. “Lá fora 
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sem dificuldade me reconheceria num degrau acima dele; sentado na cama estreita, 

rabiscando a lápis um pedaço de papel (...) reduzia-me, despojava-me das vantagens 

acidentais e externas. De nada me serviam molambos de conhecimentos apanhados nos livros, 

talvez até isso me impossibilitasse reparar na coisa próxima, visível e palpável (...) Aceitei o 

revés como quem bebe um remédio amargo”. 

 O clima de suspeita arrasta Graciliano, acusado de trotskista, “ofensa máxima 

imputável a qualquer de nós (...) Difamavam-se os caracteres arredios, infensos ao barulho, às 

cantigas (...) as índoles solitárias, propensas à leitura, à divagação, inspiravam desconfiança. 

As palavras tomavam sentidos novos (...)”. Ao definir-se como internacionalista e não 

trotskista, ouve que “é a mesma coisa”. Queria dar às coisas nomes exatos, mas receava 

complicar-se com os “revolucionários”; quase todos se julgavam assim, “embora cantassem o 

Hino Nacional e alguns descambassem num patriotismo feroz”. Era forçado a orientar-se 

pelas aparências e adquirir, por assim dizer, uma segunda natureza: “buscamos isolar-nos na 

multidão, permanecemos de sobreaviso, reduzimos o vocabulário e estudamos as caras e os 

gestos (...) Todos se espionam, divulga-se o constrangimento, o ar se envenena”. Ser 

“chamado à polícia” abalava os presos; havia o terror da delação, o receio de não suportar os 

castigos físicos, as tocaias psicológicas. O julgamento é duro: ninguém procura saber se o 

organismo é capaz da resistência precisa, é sua obrigação resistir. O pior é não saber, viver na 

incerteza da revelação funesta. “Num caso ou noutro, ausência de culpa, ausência de mérito”.  

 No capítulo 11, Graciliano recorda a proposta de publicação de Angústia, feita por 

José Olímpio por intermédio de Jorge Amado, com quem Ghioldi se avistara na sala de 

detidos da Polícia Central. “Em vez de me alegrar, experimentei com essa proposta vivo 

embaraço”. Antes de cortar, corrigir, “amputar-lhe numerosas excrescências”, já 

“consideravam-no objeto de comércio, desejavam transformá-lo em dinheiro. Recruta literário 

da província, acostumara-me a buscar nele algum valor artístico, embora fraco; 

economicamente seria um desastre, como os anteriores, dois naufrágios”. No mesmo dia, 

sofre mais duas surpresas. Recebe, de um benfeitor anônimo, pêras, uvas e maçãs. Não 

atentaria, lá fora, neste pequeno favor, mas a cadeia faz avultar estas ações. “Quando nos 

abrirem as portas, chegaremos à rua machucados, bambos, secos, acharemos a vida amarga, 

cansar-nos-emos facilmente, qualquer esforço nos parecerá vão. Se alguma coisa nos prender, 

serão resquícios dessa estranha solidariedade. Certamente eles nos acompanharão sempre”. A 

marca da compaixão é mais profunda que a marca da injustiça, e talvez por isso valha a pena 

denunciá-la.  
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 A terceira surpresa é uma fotografia de seus três filhos mais novos, que traz com toda 

força a lembrança das “figurinhas distanciadas por tantos sucessos imprevistos”. Inicialmente, 

desconhece o remetente. Ao virar o cartão, porém, descobre que sua mulher está no Rio de 

Janeiro. Pela data constata que está há dois meses na prisão, mas sente o tempo mais longo. A 

visita anunciada da mulher o exaspera: “movia-me talvez menos a certeza de não poder 

auxiliá-la nas dificuldades e tropeços que o desaparecimento inexplicável dos desejos 

sexuais”. Sentia desalento, enervação na alma e na carne; a lembrança da cirurgia o persegue 

por causa do intenso desconforto: “a dorzinha no lugar da operação, o torpor na coxa faziam-

me ouvir de novo as pancadas do relógio, gritos e gemidos na enfermaria dos indigentes, tinir 

de ferros na autoclave”. Através da mulher, quando da visita, recebe a confirmação da 

proposta de publicação do último livro; atormenta-o a impossibilidade de revê-lo, teme a 

publicação, mas não se arriscaria a perdê-lo levando-o para prisão, apesar de tudo.  

 Critica o exibicionismo de alguns “revolucionários” e a criação de mitos através de 

fraudes, como a fabricação de marcas de tortura e palavras de ordem vazias. Muitos dirigentes 

acreditavam que para ser um bom revolucionário, lhes bastava conhecer o “ABC de 

Bukharin”. “Solecismos e silabadas também se originavam de um preconceito infantil em 

voga naquele tempo: deformando períodos e sapecando verbos, alguns tipos imaginavam 

adular o operário, avizinhar-se dele. Sentiam-se à vontade usando a estúpida algaravia; isto 

lhes facilitava a arenga e encobria escorregos involuntários, impingidos por conta da 

linguagem convencional”.  

 As visitas da mulher revelam uma frente de resistência à ditadura. “As mulheres 

funcionavam como agentes de ligação, traziam notícias minuciosas, levavam relatórios, 

cartas, recados”. “Na cidade estirava-se uma cadeia invisível, da oficina ao quartel e ao 

Congresso”; as mulheres arriscavam-se fugindo à perseguição dos investigadores para travar 

contatos e lutar contra os desmandos do Estado e da imprensa. A “opinião pública” forjada 

nos meios de comunicação era um dos piores inimigos. “O homem da rua nos julgava com 

severidade imensa, aceitava sem exame balelas forjicadas sobre os rapazes do 3o Regimento, 

ampliava-as, estendia-as; enfim, nos considerava a todos uns monstros. A pequena burguesia 

ainda se arrepiava, imaginando os perigos de que se livrara em noite de bombardeio e 

sangueira, e os vencedores lhe surgiam como heróis, a monopolizar a gratidão nacional. Um 

governo corrupto disfarçava as mazelas e restaurava-se, coloria-se de novo, expunha-se à luz 

favorável. Todos os meios de publicidade a articular-se contra nós, nenhuma 

defesa”.Graciliano chega a ser vítima de um ataque pessoal, num “jornaleco ordinário”. Na 
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legenda, “o bagunceiro de Alagoas”; embaixo, “uma diatribe em quinze centímetros me 

arrasava. Não me dizia os feitos, mas expunha-me à execração pública num ataque medonho”.  

 Sua situação jurídica não se havia alterado: “Ausência de processo, nenhuma 

testemunha; adiava-se, provavelmente não se realizaria o interrogatório longamente esperado. 

Minha mulher andava pelas repartições, a inquirir debalde; em falta de esclarecimentos, 

enviavam-na de um lugar para outro. Não se descobriam sinais de crimes, mas pelo jeito eles 

deviam existir em qualquer parte; conservar-me-ia longe do mundo até que aparecessem”. 

Essa reles inocência provisória não lhe satisfazia. A ordem pública julgava-o inofensivo, tanto 

que não lhe afligia com perguntas, mas não revelava o intuito de libertá-lo. Graciliano sente-

se um joguete nas mãos do poder, usado para justificar seus abusos. “A nossa prisão constituía 

evidência de numerosas ameaças à ordem; atribuíam-nos força e simulavam combater-nos; na 

verdade esmagavam-nos. Se nos soltassem, ponto final no embuste; o proprietário se 

indignaria vendo que o tinham alarmado sem motivo. Despojava-me de ilusões, resignava-me 

a encolher-me nos bastidores, comparsa anônimo e feroz, na opinião da platéia excitada”. 

Diversos escritores começam a interessar-se e interceder por ele, mas o autor não se 

envaidece. “Talvez nunca me houvessem lido; isto impedia juízo seguro, favorecia o logro 

involuntário, proporcionava-me um êxito fácil, impossível na província e na liberdade (...) 

Além de ignorar-me a literatura, esses intelectuais não me conheciam pessoalmente. O meu 

único amigo entre eles era José Lins (...) Com certeza era José Lins o móvel da propaganda 

subterrânea”. Estes indivíduos que solidarizavam-se com ele, “impossibilitados de usar a 

imprensa, discutiam baixo, escreviam cartas a políticos, ao Presidente da República. Mas o 

Presidente da República era um prisioneiro como nós, puxavam-lhe os cordões e ele se mexia, 

títere, paisano movido por generais. Forte. Lá fora o viam forte e risonho, achando tudo bom; 

ali dentro o sabíamos um pobre-diabo manejado pela embaixada alemã, pela embaixada 

italiana, por intermédio da chefatura de polícia”. Apesar do desânimo, encontra forças na 

esperança “de concluir um dia a lenta redação das folhas pesadas”. A escrita é sua tábua de 

salvação.  

 Mas diante da dramaticidade dos acontecimentos, a escrita se depara com sua 

fragilidade. Os gritos desesperados que ouve uma noite são de um garoto violado. Por meio de 

informações vagas, cochichos, consegue entrar “naquele subterrâneo. É sujo e infame. De 

supetão divisamos hábitos inimagináveis, relações estranhas, uma esquisita moral, 

sensibilidade muito diversa da que relevam as pessoas comuns”. Os “horríveis desvios” o 

estarrecem e somente “à força de repetições” chega a admiti-los. A sensação de 
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inverossimilhança é angustiante: “Houve um momento em que nos vieram narrá-los, 

comentá-los, ou são produtos de fantasia desvairada, vestígios de sonho? Vacilamos em 

transmiti-los: não nos darão crédito, e isto nos deixará perplexos”. Com receio de “forjar 

mentiras”, “engrossar boatos”, recorre à memória alheia: “Procuramos velhos companheiros, 

atiçamos as reminiscências deles, obtemos confirmação (...) Informei-me de novo, procurei 

afastar as possibilidades de erro ou exagero, mas ainda me ficou uma vaga incerteza”. Diante 

da realidade extrema, questiona suas concepções. Apesar do nojo que não consegue reprimir, 

tenta compreender o homossexualismo, especialmente o vivenciado na prisão. Queria 

“examinar aqueles homens, buscar transpor as barreiras que me separavam deles, vencer este 

nojo exagerado, sondar-lhes o íntimo, achar lá dentro coisa superior às combinações frias da 

inteligência (...) Porque desprezá-los ou condená-los? Existem – e é suficiente para serem 

aceitos”. Graciliano quer perceber-lhes as qualidades e até que ponto se distanciam ou 

aproximam dele – quer ver-lhes de perto, sem máscaras, como seres humanos.  

 A vida no cárcere é suficientemente miserável com os atritos e ofensas involuntárias 

causadas pelas diferenças sociais e culturais, a falta de sentido, a penúria física e mental. Mas 

ela se torna ainda mais miserável quando surge uma “lista” de presos a serem transferidos. A 

retirada em massa os surpreende e os mergulha em “presságios escuros”; é “a degringolada 

metódica”, que traz à tona o fantasma da Colônia Correcional, imagem da degradação 

completa. Francisco Chermont é a figura que representa para Graciliano esta descida. De 

homem elegante, filho de senador, estudante de direito – “membro da classe dominante” – 

torna-se um “vagabundo sórdido”, sujo e esfomeado, “um ar de fadiga inquieta, a pele baça, o 

olhar esgazeado”. Não consegue acreditar que seja o mesmo homem, não consegue acreditar 

no que conta sobre a Colônia. “Arriado no colchão magro, os ferros da cama a raspar-me o 

espinhaço e as costelas, ouvi sucumbido o relatório de Chermont. Era extenso e medonho. 

Hora comprida uma voz monótona rolou contando sem rodeios, às vezes descendo a 

pormenores ignóbeis, fatos vários daquela negra semana de ausência. Havia coisas 

inconcebíveis nos sucessos largados de supetão dentro das nossas cabeças, nas cenas de 

realismo nojento, nos diálogos torpes, em gíria”. É difícil aceitar esta verdade: “a realidade 

não tinha verossimilhança”. Chega a pensar que Chermont 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 conseqüência da vida anormal descrita. As marcas horríveis não 

eram fantasia”. Este é o primeiro contato de Graciliano com o mundo de treva e morte da 

colônia, mais tarde incorporado à memória de sua própria vivência.  
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 À medida que a lista avança, os presos se desconchavam. O clima é de devastação, 

frouxidão e desânimo: “moscas envenenadas e debater-se a custo, a esmorecer num sussurro”. 

O relatório de Chermont os demolia, carne e nervos a embotar-se. Era o “abafamento”. “Esta 

palavra circulou, batizando a morrinha coletiva – e pensei no banzo dos negros, no mal-triste 

do gado”. Os fatos imprevistos e inverossímeis narrados o torturavam; não propriamente os 

fatos, mas o reconhecimento de sua “incapacidade manifesta de enxergar um pouco além da 

rotina”. Reflete duramente sobre seu ofício: “Notava a deficiência e perguntava como diabo 

me atrevia a fazer obra de ficção. Nada me interessava fora dos acontecimentos observados. 

Insignificâncias do ramerrão. Umas se reduziam, quase se anulavam, outras avultavam, 

miudezas ampliadas. Restava saber se era exeqüível uma aparência de realidade isenta da 

matéria que nos cai debaixo dos sentidos. Essa questão me perseguia (...)”. “Meses atrás, se 

me houvessem repetido esse miserável rogo (...) afastar-me-ia incrédulo. A existência anormal 

obrigava-me a considerar verdadeiro o relato singular, a princípio com relutância, depois a 

dizer comigo mesmo que as coisas não se poderiam passar de maneira diferente”. 

Infelizmente, muito em breve os horrores da colônia se transformariam em sua rotina, e não 

restariam dúvidas sobre o poder do mal.  

 Graciliano adivinhava o perigo: “a qualquer momento viriam buscar-me, jogar-me 

entre vagabundos e malandros (...) Via-me submetido a cegos caprichos de inimigos ferozes, 

irresponsáveis, causadores de males inúteis”. “Ao mesmo tempo, em notas oficiais e em 

discursos badalados no Congresso, tentavam abafar tênues rumores, notícias vagas de maus 

tratos”. A viagem aos poucos deixava de ser probabilidade e transformava-se em certeza. 

Diante da inevitabilidade, o autor se arma e esboça uma reação, em forma de ameaça: não o 

agarrariam de surpresa e, se resistisse, iria “divulgar lá em cima fatos ocultos aos 

contribuintes do imposto, da missa, do carnaval e do cinema”. 

 O “abafamento” continua agindo em Graciliano e torna seu relacionamento com os 

companheiros cada vez mais penoso. Ao mesmo tempo em que precisavam amparar-se uns 

nos outros, esbarravam em preconceitos, convenções exteriores. Deslocado, não se sentia à 

vontade em nenhum lugar. “Usava roupa e linguagem de burguês, à primeira vista não nos 

distinguíamos; o mais simples exame, porém, revelaria entre nós diferença enorme. Também 

me distanciava dos operários; se tentasse negar isto, cairia na parlapatice demagógica. 

Achava-me fora das classes, num grupo vacilante e sem caráter, sempre a subir e a descer 

degraus, a topar obstáculos (...) Isso me excitava a desconfiança, levava-me a examinar as 

pessoas com frieza, e qualquer mostra de solidariedade me surpreendia”. Todavia, o auto-
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julgamento produz resultados: “Mais tarde, em condições diversas, notei o engano, e 

arrependi-me de haver julgado mal as criaturas”. Esse “mais tarde” é referência a um outro 

tempo da memória e ao trabalho que realiza desdobrando-se em múltiplas facetas.  

 Sentia a mudança para a Ilha Grande como coisa certa. “Havia-me habituado às listas, 

e a idéia da Colônia deixara de apavorar-me. Mas quando o guarda surgiu à porta e gritou o 

meu nome, estremeci, quis ver o papel datilografado que ele trazia na mão”. Sentiu-se 

confuso, atrapalhado. “Estaria realmente com medo? Transtorno, perplexidade, lentos 

arrepios, e os beiços a contrair-se num riso convulso. Na verdade aquilo tinha graça. Ir para a 

Colônia! Absurdo mandarem-me para semelhante lugar. Vinham-me à cabeça o relatório de 

Chermont e pedaços da minha vida anterior. Mas porque diabo me mandavam para aquele 

inferno? Pergunta néscia. Dispensavam-se razões: ia, como numerosas insignificâncias da 

minha laia, fátuas e vazias, tinham ido”. Mas a verdade é que Graciliano não tinha certeza de 

que iria realmente para a colônia e a interrogação o atenazava; “tanto podemos ir para a Sala 

da Capela, reclusão de burgueses e professores da universidade, como para a Colônia 

Correcional, onde guardam a canalha, o enxurro, vidas sórdidas”. Parte sem saber para onde. 

“A Colônia Correcional, uma desgraça. Mas se por acaso me lançassem na rua, seria desgraça 

também. Em que me iria ocupar? Sentia-me incapaz de trabalho, a vida se estragara (...) Havia 

em mim pedaços mortos, ia-me, aos poucos, habituando à sepultura; difícil ressurgir, vagar na 

multidão, à toa, como alma penada”. Na verdade, Graciliano ainda não tem a real dimensão 

do inferno por que vai passar; tornar-se-á morto por inteiro e habitará, de fato, um sepulcro.  

 A narração da trágica experiência na Colônia resseca o coração do leitor de Memórias. 

O desejo de aniquilamento surge sem disfarces – não é a privação de liberdade o desafio, mas 

a morte. O homem é irremediavelmente reduzido à sua condição de animal. A agonia é 

prolongada: antes de ser mandado à Ilha Grande, instalam-no no Pavilhão do Militares, onde 

começa a compreender quão baixo vai descer. O abismo entre os “companheiros” se alarga; o 

ambiente é de ausência de espírito, pobreza de concepção, falta de exercício mental – os 

“intelectuais” são os alheios a qualquer ofício manual. Precisa policiar-se com maior afinco, 

pois receia que sua linguagem fira susceptibilidades. Necessita acomodar-se “ao conceito 

simples e direto: um paradoxo ali originaria incompatibilidades inevitáveis”. Gradativamente 

vai perdendo os restos de conforto ainda conservados na véspera e essa supressão visa a um 

fim, indica uma degradação.  

 Graciliano padece de uma “horrível curiosidade malsã”, a desgraçada perspectiva lhe 

dá prazer. “Aquilo merecia ser visto, pelo menos serviria para indicar a nossa resistência, de 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 97 

algum modo fortalecer-nos. Havia nesse desejo mórbido quase um desafio aos maus tratos, às 

humilhações, e se de repente nos largassem na rua, nem sei se me consideraria em liberdade 

ou vítima de um logro”. Vivia emoções incompatíveis, pois ao mesmo tempo repele a 

“estranha demência”. “Nenhum sujeito normal deseja rebaixar-se e arriscar-se a morrer de 

fome. Que me importavam as figuras tristes consumidas no curral de arame? Preferível não 

conhecê-las. Para quê? Ladrões, vagabundos, malandros. Tinha-me arrastado mais de 

quarenta anos longe deles, sem cogitar da existência deles, e surgia-me de chofre a 

necessidade besta de uma aproximação inútil”. O futuro já não o inquietava, a viagem o 

deixava indiferente; impacientava-o, porém, “ficar sentado, imóvel, na incerteza”. Sua 

preocupação maior era com as notas, que provavelmente não passariam pela revista.  

 No corpo, tem “sensação igual à experimentada meses atrás, no porão do Manaus”. 

Não consegue comer novamente; o apetite dos outros lhe causa uma estranha indignação. A 

satisfação das mais simples necessidades de higiene torna-se difícil. Agora dorme no chão, 

sobre um esteira, padecendo frio. A justiça é diversa da usada no Pavilhão dos Primários: 

“rigor para todos”. “A desgraça era indeterminada, uma desgraça fluida e abstrata, influenza 

sentimental. Essa impossibilidade de isolamento, a obrigação de sentir a miséria alheia, é 

imposta lá dentro”.  

 De repente são despertados antes do amanhecer, jogados com suas coisas num 

tintureiro e conduzidos a uma estação de trem. Sentia-se arrasado pela ausência de comida e 

pela friagem, pela dor aguda no baixo-ventre e considera “inútil exposição de força “ser 

conduzido por dois sujeitos armados. No vagão de segunda classe, um dos soldados puxa 

conversa e Graciliano finalmente tem a certeza de que está sendo levado à Colônia, para onde 

“só vão presos políticos e ladrões”. Requisita permissão para ler um jornal e informa-se de 

que o estado de guerra seria prorrogado. Sem estabilidade, “a rolar para a ignomínia”, a 

“renovação do ato canalha” lhe causa arrepios. “Larguei a folha em desânimo profundo. 

Câmara prostituída. Mais três meses de arrocho, ficaríamos pelo menos três meses na ilha, no 

curral de arame farpado, na sujeira imensa”. Sente uma imensa carência de nexo, um nevoeiro 

mental. “Dessa viagem realizada fora do tempo (...) ligeiros traços hoje se esfumam. Página 

meio branca”.  

 Desembarca em Mangaratiba. “Aí me chegaram algumas idéias claras, fui capaz de 

observar qualquer coisa; agora as recordações avultam e se articulam (...) Chegávamos enfim 

a um canto da terra, e isto nos dava consistência”. Mangaratiba é um lugar que procura fixar 

na memória para não se esquecer dos companheiros. Enquanto aguarda a lancha que os 
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levaria à ilha, experimenta a invisibilidade. O médico diretor da colônia, causador de uma 

impressão demasiado repulsiva, acompanhado de algumas senhoras, os ignoram – ignoram os 

pobres-diabos que não valiam nada, eram lixo. “Não nos distinguiam. Acostumadas ao lixo, 

andavam cegas, podiam pisar-nos (...) Estávamos ali (...) com os nossos embrulhos e a nossa 

desgraça – e elas não nos viam (...) Passariam tranqüilas por cima de nós (...) mijariam 

facilmente na rede de Macedo, no capote de Zoppo, na minha valise”. 

 Antes de saltar para a lancha, livra-se de suas notas, atirando-as na água. 

“Representavam meses de esforço, nenhuma composição me fora tão desigual e custosa, mas 

naquele momento experimentei uma sensação de alívio”. Seriam em breve partículas 

indecisas no mar e em sua memória. O que não consegue esquecer é a prorrogação do estado 

de guerra. “Isto me aborrecia. Para o diabo o estado de guerra. Imaginei-me em país distante, 

falando língua exótica, ocupando-me em coisas úteis, terra onde não só os patifes mandassem. 

Logo me fatiguei dessas divagações malucas e dei um salto para trás, vi-me pequeno, a correr 

num pátio branco de fazenda sertaneja, a subir na porteira do curral, a ouvir os bodes 

bodejarem no chiqueiro. De qualquer forma, enveredando no futuro ou mergulhando no 

passado, era um sujeito morto. Necessário esquecer tudo aquilo”.  

 Antes de chegar ao inferno, precisa ainda caminhar doze quilômetros de serra, ladeado 

por dois policiais. Seu estado físico é precário, a perna o atormenta, mas recusa o cavalo que 

lhe oferecem: desagrada-lhe incomodar alguém. Logo no início da caminhada, fica chocado 

com uma observação de um dos soldados. A Colônia não seria horrível para ele, pois em 

qualquer parte estaria em casa. O sujeito também lhe informa sobre como lidar com dinheiro e 

como proceder para obter coisas no exterior. A conversa o convencia “de que a violência 

organizada era bem precária: os agentes dela se bandeavam, nos momentos difíceis vinham 

cochichar-nos informações e conselhos (...) Os generais deviam procurar saber como as suas 

ordens se cumprem”. Sente-se rês cansada e a impaciência dos soldados agrava a dificuldade. 

“As dores no pé da barriga avivavam lembranças insuportáveis do hospital”. Mas a memória 

também oferece uma trégua: a voz lenta do soldado de Palmeira dos Índios “trazia-me ao 

espírito as largas campinas da minha terra, os cardos pujantes na seca, as flores amarelas das 

catingueiras”.  

 Seguindo as formalidades inevitáveis na burocracia das prisões, é despojado de suas 

roupas, de sua carteira, dos lápis e bloco de papel. “Por muito que me esforçasse, não 

consegui mais tarde recompor as fisionomias das pessoas que realizaram essas operações. 

Naturalmente fizeram perguntas e dei respostas. Não me lembro de nada. Os meus 
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companheiros de viagem deviam estar ali perto, mas isto é suposição. Qual deles me 

cochichava o nome do anspeçada e me avivara passagens do relatório de Chermont? Uma 

balbúrdia, pensamentos a debandar”. Levado ao refeitório, de ar nauseabundo e empestado, 

como se houvesse um bicho morto a decompor-se, não consegue comer, apesar da solicitude 

incômoda de um funcionário homossexual. O cheiro de carniça era insuportável, trouxe-lhe 

enjôo, lágrimas, embrulho no estômago. Tem a cabeça raspada. A falta de um relógio o 

desorientava: na “paralisia da vontade os minutos se encolhem ou se alongam 

desesperadamente”.  

 Num instante vê-se “mudado em partícula da massa heterogênea”, obrigado a 

comporta-se de acordo: “Cruza os braços, chefe”, ordena o anspeçada Aguiar. “Cruzei os 

braços, aniquilei-me. A vontade sumira-se, o meu corpo infeliz era um conjunto de trapos 

bambos”. Humilhação maior é servir de cabo de turma, instrumento dos verdugos. A ordem 

de reunir “seus homens” na formatura geral o horroriza e o faz sentir-se extremante solitário. 

Liga-se fracamente à humanidade ao conhecer Gaúcho, ladrão e arrombador. “Finda a 

surpresa, confessei a mim mesmo que poderia tornar-me sem esforço amigo do ladrão. A 

firmeza, a ausência de hipocrisia, a coragem de afirmar, tudo revelava um caráter (...) 

Cortavam-me várias amarras, vidas estranhas iam patentear-se no formigueiro em rebuliço”. 

O espancamento gratuito de um preso o atinge em cheio. “Nenhum sinal de protesto, ao 

menos de compaixão. Também me comportara com essa horrível indiferença, como se 

assistisse a uma cena comum. Éramos frangalhos; éramos fontes secas; éramos desgraçados 

egoísmos cheios de pavor. Tinham-nos reduzido a isso.”  

 Anunciavam friamente o desejo de matar. Graciliano arrisca-se a reproduzir a arenga 

enérgica do soldado, sem receio de enganar-se. “Aqui não há direito. Escutem. Nenhum 

direito. Quem foi grande esqueça-se disto. Aqui não há grandes. Tudo igual. Os que têm 

protetores ficam lá fora. Atenção. Vocês não vêm corrigir-se, estão ouvindo? Não vêm 

corrigir-se: vêm morrer”. A franqueza nua abala-o e lhe traz ao pensamento “a brandura dos 

nossos costumes, a índole pacífica nacional apregoada por sujeitos de má fé ou idiotas. Em 

vez de meter-nos em forno crematório, iam destruir-nos pouco a pouco”. Dispensado do 

trabalho por causa de seu estado de saúde, deseja conhecer seu aspecto. Dão-lhe 65 anos, 

quando andava em 43. “Uma ruína, imprestável, nem servia para carregar tijolos (...) A morte 

se aproximava, surrupiava-me de chofre vinte e dois anos; o resto iria sumir-se, evaporar-se”. 

“Na imensa porcaria, os infames piolhos entravam nas carnes, as chagas alastravam-se, não 

havia meio de reduzir a praga. Deficiência de tratamento, nenhuma higiene, quatro ou seis 
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chuveiros para novecentos indivíduos. Enfim não nos enganavam. Estávamos ali para 

morrer”.  

 Não havia meio de evitar o “medonho vaticínio”. A refeição era uma insignificância, 

de horrível aspecto. “Na farinha escura havia excremento de rato”; “um vizinho me segredou 

que deitavam potassa no feijão para cozinhá-lo depressa”. Apesar disso, as pessoas estavam 

esfomeadas e procediam como selvagens, exceto Graciliano, que não conseguia comer. As 

formaturas eram constantes, espalhando uma nuvem de poeira no galpão coberto de areia, e 

pareciam ter o único propósito de não deixá-los quietos. O frio de inverno era terrível, “frio de 

maleita, a carne a eriçar-se, os dentes a ranger sem descontinuar”. O banheiro apresentava 

“quadro inverossímil”, “penosa visão de pesadelo”. Nas latrinas, buracos apenas, viam-se 

homens de cócoras, com os intestinos arruinados pela potassa. “Essa mostra indecorosa, a 

falta da mínima dignidade, encheu-me de vergonha e medo, tolheu-me a ação”. “Era abjeto 

achar-me no desfile repugnante, obrigado a ver fisionomias decompostas em desmaio de 

cólicas”. Graciliano “via antigos companheiros finarem-se” e perguntava-se como seria sua 

própria morte. 

Retoma, uma vez mais, a composição de notas, “embora fosse quase certo jogá-las 

fora”. O companheiro Gaúcho tem participação nisto. Começa a procurá-lo para contar suas 

complicadas aventuras. Graciliano tem interesse nelas e o ladrão deseja muito aparecer em 

seu livro. “– Quer que mude seu nome? – Mudar? Porquê? Eu queria que saísse o meu 

retrato”. Notando que se dedicava à escrita, um “revolucionário” pede-lhe que corrija um 

“relatório a um deputado, narração minuciosa da Colônia”. A empreitada toma-lhe dois dias, 

quando em “época normal” estaria pronta em uma hora. A linguagem era complicada, 

“juntavam-se naquele meio o vocabulário dos malandros e dos militantes de organismos 

políticos ilegais; pouco a pouco esse aglomerado caótico invadia a língua comum”. Habitua-

se a passar horas escrevendo num canto do galpão, embora o local fosse inconveniente: “da 

grade a polícia me via entretido no arranjo da literatura explosiva do relatório”. Alheio ao 

perigo, continua ali escrevendo suas próprias notas. Mais tarde, um soldado também 

recorreria a suas habilidades. Alfeu, “o cafuzo de olhar sangrento que, à noite da chegada, 

espancara e rolara a pontapés um homem”, pede-lhe que redija uma saudação curta, coisa de 

meia página, ao diretor da prisão que aniversariava. Graciliano gela de terror, pensando nas 

conseqüências de uma recusa: “um medo horrível, presumo que ninguém sentiu medo assim”. 

“Tortura dupla: a visão clara de patadas rijas num corpo inerme, a ignominiosa composição de 

louvores ao diretor”. Apesar do medo, não cede. “A resposta ao cafuzo revelou que eu havia 
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preferido os golpes e a humilhação: ignoro como se deu a mudança interna, falta-me a 

consciência disto. Provavelmente foi a certeza de me ser impossível a infame redação”. 

Contudo, consegue conquistar a simpatia do “pobre selvagem que inspirara tanto horror, 

convencendo-o que não tinha motivos para ser amável com o diretor e que ele mesmo poderia 

compor a homenagem. No dia seguinte, agarrou-lhe o braço à sua passagem e cochichou: “_ 

Se o senhor tiver negócios lá fora, conte comigo, estou às suas ordens”. 

Conferem-lhe o título de doutor e isto muito o aborrece. Tinha-se esforçado por 

esquivar-se, tornar-se invisível na turba; a “ironia besta” forçava-o a sair da massa anônima e 

conferia-lhe distinção perigosa. Não via razão para a curiosa deferência: “ocupava-me em 

ofícios miúdos e entregara-me à difícil manufatura de alguns livros pouco mais ou menos 

desconhecidos. Tinha razão para julgar-me um autor inédito”. A incoerência golpeava-o. Um 

“doutor” nú numa fila, torrando ao sol ardente, esperando que o médico o consultasse. Uma 

completa inutilidade; não havia a menor condição de tratar um doente ali. Os presos não 

confiavam nos remédios e os jogavam na areia do alojamento. “Duas horas ao sol para exibir 

ali a magrém, a sujeira, a palidez”. Pelo menos consegue tomar o caldo ralo dos doentes, que 

não tinha “o aspecto asqueroso da refeição comum”. Por alguns dias recebeu este “benefício”, 

logo retirado por não haver voltado ao consultório. Volta a viver a pão, água e café. 

Busca distrair-se – e resistir – compondo as notas infindáveis, confusas. “A leitura 

se havia tornado impossível; contudo aventurava-me a escrever. Se aquelas folhas me 

aparecessem hoje, desconexas, medonhas, revelariam a minha perturbação, a fraqueza do 

espírito. As horas longas arrastavam-se, e era preciso enchê-las”. Agora já não ia ao refeitório, 

aproveitava a solidão para escrever. O excelente Cubano, que o havia dispensado das 

formaturas, exige seu comparecimento “à hora da comida”: “O senhor não pode passar sem 

comer”. Revelava-se neste preso uma bondade estranha, um coração. Graciliano torna-se 

amigo daquele “negro vagabundo” e a amizade resiste até o fim de sua vida. Conhecendo o 

projeto do livro, se oferece para apresentá-lo a Paraíba, um ladrão que poderia lhe informar 

sobre “coisas de vigarismo”. 

A morte de Domício Fernandes, que havia viajado com ele no porão do Manaus, o 

abala; sente a morte avizinhar-se dele. “Era coisa prevista, imaginada sempre, mas o jeito de 

fazer o enterro, a mudança de uma criatura humana em pacote jogado fora sem quebra da 

rotina, expôs-me com horrível clareza a insignificância das nossas vidas. Não se indagava a 

causa da súbita desvalorização: bastava a nossa presença ali para justificar o lento assassínio”. 

Tudo era parte de uma engrenagem: o caso do marinheiro Tiago o demonstra. Taxado de 

comunista por um taxista que queria roubá-lo na corrida, é preso e mandado para a Colônia – 
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“a absurda acusação de um patife burlado fora suficiente para inutilizá-lo”. “Era inacreditável. 

Não me fazia mossa o ato injusto; afligia-me ser impossível imaginar uma razão para ele (...) 

Uma apenas me ocorreu, já muito repetida. O governo se corrompera em demasia; para 

agüentar-se precisava simular conjuras, grandes perigos, salvar o país enchendo as cadeias. 

Mas as criaturas suspeitas e os homens comprometidos na Escola de Aviação, no 3º 

Regimento, na revolução de Natal eram escassos, não davam para justificar medidas de 

exceção e arrocho, o temor público necessário à ditadura. Assim, prendia-se um viajante 

alheio aos sucessos do Brasil. Os jornais aplaudiam”. Mas a resistência se mantém ativa. Por 

ocasião da visita do padre de Mangaratiba, os guardas esforçaram-se por ocultar as violências 

e os abusos, mandando que descruzassem os braços; aliás não mandavam, pediam em 

cochichos. “Supunham estupidamente que os auxiliaríamos”. “Havia nas linhas um contínuo 

movimento de braços a estirar-se ao longo dos corpos, a retomar a postura maquinal. Em 

alguns presos esse comportamento era ostensivo, percebia-se neles prazer em desgostar 

nossos verdugos”. 

Novamente Cubano dá mostras de sua estranha bondade. Certo dia, agarra-se com 

Graciliano em luta desigual, para obrigá-lo a comer: “Perdoe-me. Eu não posso deixar o 

senhor morrer de fome. Vai à força.” Achava-se num espanto imenso, cheio de fúria e 

vergonha, mas “à enorme cólera juntou-se uma gratidão insensata”. Cubano já havia advertido 

que fumava demais e não comia, e que isto era ruim. “O homem recorria à violência com o 

intuito de prestar-me favor, e admiti que não podia comportar-se de outro modo. Tinha um 

coração humano, sem dúvida, mas adquirira hábitos de animal. Enfim todos nos 

animalizávamos depressa”. “Gente singular, meio esquisito: até para revelar sentimentos 

generosos, era indispensável a brutalidade”. Assim mesmo Graciliano não consegue comer; é 

incapaz de sentar e comer à mesma mesa com a morte. “Um berro medonho nos interrompeu. 

Virei-me, enxerguei por cima do ombro o malandro cafuzo que, dias e dias, uivava junto à 

grade pedindo uma injeção de morfina. Rolara de uma tábua e espojava-se na areia do 

alojamento, em gritos, a barriga nua exposta a uma nuvem de moscas”. Graciliano é obrigado 

a presenciar a lenta agonia do pobre homem abandonado à própria sorte. “Quando voltei ao 

alojamento, o cadáver tinha desaparecido. Saíra provavelmente enrolado num cobertor, como 

Domício Fernandes”. 

No capítulo 30 Graciliano recebe a notícia de que deixaria a Colônia; um 

telegrama chamava-o com urgência ao Rio. O portador do aviso é o diretor suplente, o médico 

que viajara com ele na lancha. Depois de recebê-lo, Graciliano, sem escolher palavras, 

reclama a carteira furtada no dia de sua chegada. À negação do diretor, responde: “Aqui não 
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se faz outra coisa. Todos nós somos ladrões. Porque é que estamos na Colônia Correcional? 

Porque somos ladrões, naturalmente. Pelo menos é esta a opinião do governo. O senhor ignora 

que lá dentro usamos os casacos pelo avesso, para os nossos amigos não nos meterem as mãos 

nos bolsos? Larguei isso com um sorrisinho mau, impertinente, repisando frases”. O objeto 

perdido não lhe faria falta; “depois de viver naquela miséria, sem alimentos, sem banho, 

encurralado como bicho, sugado por mosquitos e piolhos, resguardando-me com trapos sujos 

de hemoptises, ocupar-me assim de um prejuízo insignificante era absurdo”. Qual seria o 

motivo da obstinação? “Julgo que o meu intuito, embora indeciso, era reaver uma 

personalidade que se diluíra em meio abjeto (...) Não se tratava só de molestar uma figura 

desagradável. Junto à mesa, olhando o telegrama, aparecia-me a avidez de reentrar enfim na 

humanidade”. Por incrível que pareça, recebe de volta o bem roubado. Graciliano não se 

contém, ri alto, satisfeito com a cena desairosa: “– Está aí, doutor. O ladrão veio trazê-la. E o 

doutor a dizer que aqui não se furta. Engraçado”. O escritor se fortalece em sua resistência e 

continua o desafio. Ao despedir-se do diretor, que o havia acompanhado até  cancela, talvez 

com o intuito de abrandar seu conceito em relação à administração, experimenta de chofre “a 

necessidade imperiosa  de expandir-me numa clara ameaça. A desarrazoada tentação era tão 

forte que naquele instante não me ocorreu nenhuma idéia de perigo. – Levo recordações 

excelentes, doutor. E hei de pagar um dia a hospitalidade que os senhores me deram. – Pagar 

como? Exclamou a personagem. – Contando lá fora o que existe na ilha Grande. – Contando? 

– Sim, doutor, escrevendo. Ponho tudo isso no papel. O diretor suplente recuou, esbugalhou 

os olhos e inquiriu carrancudo: – O senhor é jornalista? – Não senhor. Faço livros. Vou fazer 

um sobre a Colônia Correcional. Duzentas páginas ou mais. Os senhores me deram assunto 

magnífico. Uma história curiosa, sem dúvida. O médico enterrou-me os olhos duros, o rosto 

cortante cheio de sombras. Deu-me as costas e saiu resmungando: – A culpa é desses cavalos 

que mandam para aqui gente que sabe escrever”. Delineia-se definitivamente seu projeto de 

denúncia, que lava sua alma e fixa-se para sempre em seu coração. 

Arranjando-se para a viagem, desfaz-se das notas. Mete-as entre a esteira e o forro 

da cama: “quando as achassem, haveria um fuzuê dos diabos”. Gaúcho e Cubano fazem-lhe a 

derradeira visita; “abracei-os ao separar-nos, afirmei que sentiria muito prazer se nos 

encontrássemos na rua”. “Ia-se apagando a gente anônima e esquiva que me povoara o 

extenso pesadelo e vinha, com pisadas leves, muda e invisível, arrancar-me da mão o cigarro. 

Não me seria possível reconstituir no futuro a massa informe, imponderável. Os papéis 

abandonados entre os ferros da cama e a esteira iam fazer-me falta. Essa perda me inquietava 

(...)”. Pesquisa o galpão, tentando fixar no espírito aquele momento. 
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“Descerrou-se a grade, saímos. Até que enfim”. Mas ainda não estava livre: 

acusam-no de “levar um papel”. Certamente algum malandro o havia delatado. Estando livre 

das notas, não se perturba; a denúncia era inútil. Depois da revista, livram-no. Ladeado 

novamente por dois guardas, deixa a Colônia. O caminho é penoso; a dormência na coxa, as 

picadas no pé da barriga são agravadas pela chuva torrencial. Notando que não conseguia 

andar, um soldado à cavalo oferece-lhe a montaria. Naturalmente não aceita, mas o generoso 

homem insiste para que dividam o cavalo. À luz da manhã, depois da chuva, uma necessidade 

urgente de álcool o aperreia. Um sargento acata a exigência desarrazoada; param num 

botequim próximo ao embarcadouro. Graciliano bebe quase meia garrafa de aguardente. 

“Alegre, distanciei-me da Colônia (...)”. 

As quatro xícaras turvam-lhe a memória, impedem-no de “observar direito” o 

embarque e lhe conferem grande segurança. “Hoje presumo que a aguardente suprimiu a 

Colônia, Alfeu e Aguiar, fomes, disenterias, quatro ou seis chuveiros para novecentos 

homens”. A perspectiva de banhar-se lhe dava consistência: “Depois do banho, considerar-

me-ia um sujeito normal. Escorado no futuro, conservei-me ali, estendendo-me por terra e 

mar (...)”. “A anormalidade se revelava na ausência de receio, no desejo de conversar com o 

sujeito ruivo, que me inspirava estranha confiança (...) encetei uma arenga bastante venenosa 

contra o governo e o capital”, sem moderar a linguagem. Já no porto de Mangaratiba, 

pergunta-se porque confiara no soldado ruivo, presumível inimigo. “Talvez possuíssemos a 

faculdade misteriosa de penetrar de golpe o íntimo das pessoas, encontrar lá sentimentos 

indefinidos na superfície”. Naquele ambiente, “era como se as almas saltassem para fora dos 

corpos”. Não teve receio também por conhecer a “fraqueza da reação”: “Lá fora, roncavam 

forte, como se pisassem terreno firme. Paradas, ameaças, afirmações categóricas, censura, 

deputados e senadores feitos bonecos, os jornais prostituídos a semear calúnias. Firmeza, um 

edifício inabalável desafiando séculos. Propaganda somente: havia nele caruncho e ferrugem, 

água a infiltrar-se nos alicerces”. Se havia traição por parte dos “revolucionários”, ela existia 

também na polícia – trabalho de cupim. “Na miséria do galpão enorme, tencionavam matar-

nos, diziam isto com sinceridade crua. Mas os instrumentos necessários à infeliz tarefa 

bandeavam-se, queriam deixar-nos viver (...) Impossível transformar em assassinos pessoas 

normais, que não tinham razão para odiar-nos”. Decerto havia criaturas frias e insensíveis; o 

espantoso era encontrar generosidade entre os escolhidos para torturá-los. 

Na Polícia Central, conversa com José, vadio e ladrão, que lhe conta sua história. 

Enjeitado pela mãe e espancado pelo padrasto, tem fechados diante de si os caminhos direitos. 

“O vagabundo falava manso e baixo, como num confessionário, e a precisão de 
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responsabilizar a família, justificar-se a um desconhecido, trazia-me ao espírito uma dúvida. 

Haveria alguma semelhança entre nós? Na verdade a minha infância não devia ter sido muito 

melhor que a dele. Meu pai fora um violento padrasto, minha mãe parecia odiar-me, e a 

lembrança deles me instigava a fazer um livro a respeito da bárbara educação nordestina. 

Conservaríamos no exterior sinais de penas excessivas ou injustas, asperezas, dores inúteis, 

indícios reveláveis a uma criatura que se houvesse visto em situação igual? Essa idéia 

esquisita (...) induzia-me a desculpar o miserável. Não era isso. Faltava-me o direito de 

absolver alguém. Restringia-me à comparação. Débil, submisso à regra, à censura e ao 

castigo, acomodara-me a profissões consideradas honestas. Sem essas fracas virtudes, livre de 

alfabeto, nascido noutra classe, talvez me houvesse rebelado como José”. 

No dia seguinte é mandado para uma sala da Casa de Detenção, onde permanece 

por 24 horas antes de ser mandado à Casa de Correção. Lá, “(...) ainda uma vez nos 

catalogaram. Novas fotografias, novas impressões digitais em fichas. Estupidez. Imaginariam 

que as nossas caras eram outras, que os nossos dedos se transformavam, deixavam no papel 

marcas diferentes das primeiras?” Por parte dos companheiros, tiveram “a recepção 

convencional, ruidosa, cheia de lugares-comuns e patriotismo”. Do Pavilhão dos Primários 

chega o Hino do Brasileiro Pobre e Graciliano relembra os companheiros. Estão agora livres 

do “abafamento”, homens a voltar à superfície. A lembrança da operação o assalta 

novamente, pois as cenas próximas já não o interessavam, “já me aborreciam, vistas em 

excesso”. Necessário fixar esta memória: “achava-me na verdade perto disso”. O vislumbre 

da morte obviamente marca Graciliano e ele apega-se a seu corpo, prova de sua 

sobrevivência. 

Finalmente chega à Casa de Correção, última estação de sua viagem. “Deviam 

estar ali, supus, as criaturas forçadas a cumprir sentença, e ainda não me haviam dito uma 

palavra a respeito dos meus possíveis crimes. Tinham-me obrigado longos meses a rolar para 

cima e para baixo; aplicavam-me agora uma condenação enigmática”. Conduzido à sala do 

diretor, recebe notícias de sua mulher e de alguns amigos; ele é de Pilar, em Alagoas, e 

conhece essa gente. Graciliano perturba-se com a incrível familiaridade: “Difícil admitir que 

um instrumento da polícia, só por ter nascido na minha terra e conhecer parentes de minha 

mulher, procedesse de tal jeito”. O sujeito o leva pessoalmente à Sala da Capela, destinada a 

burgueses e intelectuais, destino final de Graciliano. Este, depois de meses, vê seu reflexo em 

um espelho e não contém uma exclamação de espanto. “Estava medonho. Magro, barbado, 

covas no rosto cheio de pregas, os olhos duros encovados (...) de nenhum modo avaliava os 

estragos, a medonha devastação. – Que vagabundo monstruoso!”. Bicho faminto, surdo, 
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mudo. Os companheiros logo surgem com biscoitos, maçãs, um pijama. José Brasil entrou 

com dois faxinas, que traziam pão, café, leite, chá. É assaltado de repetente por uma terrível 

fome; come com avidez. O grande apetite “era o único sinal de inteligência que ainda havia 

em mim”. 

Chovem perguntas sobre a Ilha Grande, mas ele não está disposto a falar. “A 

Colônia ia-se distanciando; a cama, a esteira, o lençol ensangüentado, a tatuagem de Gaúcho e 

os olhos ferozes de Alfeu confundiam-se. Teriam existido? Afligiu-me reconhecer lacunas em 

tão pouco tempo, vacilações na memória (...) A perda irremediável das folhas de papel mexia-

me os nervos”. Graciliano afugenta essas coisas, firma-se na realidade próxima e lentamente 

retorna à vida. Contribuíam para isso, certamente, “as criaturas civilizadas que se sentavam 

próximo”. Os presos liam, conversavam, discutiam a guerra civil da Espanha. A mulher o 

visita e lhe informa que Angústia estava na composição, em provas. Impacienta-se: “Que 

demora! Já devia ter saído”. 

 A despeito de seu desejo de voltar à vida, as dores cresciam, as pernas não tinham 

consistência: “Já viera, com certeza, meio morto”. “Raspado e ensaboado, metido em panos 

limpos, melhorara um pouco o exterior. Mas era uma desgraça por dentro”. A lembrança do 

hospital se agrava, “e o desejo me chegou de narrar sonhos, doidices, rumor de ferros na 

autoclave, os gritos horríveis de uma criança, um rosto sem olhos percebido na enfermaria dos 

indigentes e as ronceiras pancadas de um relógio invisível”. “Precisava livrar-me daquilo, 

afastar o hospital e dormir”. Estes germes dos contos de Insônia de alguma forma substituem 

as notas sobre a cadeia e suprem sua necessidade de escrever e manter-se são. Perguntado 

pelo diretor, major Nunes, se as notas eram “contra ele”, responde que não valia a pena. “De 

repente chegam as transferências e perco a minha literatura sobre cadeias. Já me aconteceu 

isso duas vezes. Estou arrumando coisas inocentes”. O major oferece-lhe a oficina de 

encadernação para escrever, depois do expediente. Sobre ele, que tratava os presos como 

filhos, Graciliano se interroga se poderá falar com imparcialidade. Recebendo favores e 

sorrisos, poderia exagerar-lhe a benevolência. “Da vaga narrativa que me flutuava no espírito, 

resolvia-me a afastar uma bondade suspeita. Reconsiderei, a falta de sinceridade estragaria 

sem dúvida a história. Afinal o bom trato que me concediam ressaltava os dias intermináveis 

de jejum, o sono curto no chão molhado (...) as grosserias de selvagens bêbedos. Impossível 

esquecer o porão do Manaus e a Colônia Correcional. Achava-me doente, arrasado, vivia com 

uma teimosa resistência”. O tratamento civilizado também não amenizava a penosa 

convivência inevitável com pessoas diferentes. 

Mergulhado na leitura de Usina, de José Lins do Rego, reflete sobre a literatura. 
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Estranha vê-lo afastado da memória, recorrendo à imaginação, a narrar coisas de uma prisão 

distante em que nunca esteve. “Porque se havia lançado àquilo? O admirável romancista 

precisava dormir no chão, passar fome, perder as unhas nas sindicâncias. A cadeia não é um 

brinquedo literário. Impossível conceber o sofrimento alheio se não sofremos”. Desejou que o 

amigo estivesse ali, pois era trabalho dele reconstituir a vida de aflição do cárcere. Ofereceu 

coisas vivas, agora oferecia coisas mortas. Na opinião de Graciliano, “Somos sapateiros. 

Devemos fazer sapatos, bons sapatos. Para que fabricar pulseiras e brincos? Sapateiros, bons 

sapatos”. Utiliza o volume para recolher autógrafos dos companheiros, criando um dispositivo 

de memória para o futuro: “Perdidas as notas, essas letras me avivariam recordações mais 

tarde. Sem dúvida muitos caracteres se diluiriam no tempo, casos miúdos se esfumariam sem 

deixar vestígio, mas talvez resistissem as personalidades fortes, ações firmes, um diálogo, um 

gesto inesperado”. 

O clima de traição e desconfiança acompanha Graciliano. Seu Marques, velho 

guarda, adverte-o sobre relatórios de espiões. Consideravam o escritor trotskista e por isso o 

tratavam com frieza e hostilidade. O juízo era falso e não lhe prestou atenção. “A vaidade 

imensa de Trotski me enjoava; o terceiro volume da autobiografia dele me deixara impressão 

lastimosa. Pimponice, egocentrismo, desonestidade. Mas isso não era razão para inimizar-me 

com pessoas que enxergavam qualidades boas no político malandro”. Não precisava ocultar-

se, pois expressava-se em voz alta. “O autor do relatório me examinaria sem proveito”. 

Em péssimo estado, é mandado para a enfermaria, onde experimenta o prazer de 

ficar só, recupera momentaneamente seu direito à privacidade. Apesar disso, não consegue 

escrever; além de debilitado fisicamente, sente-se um “estúpido”, uma “besta”. Nise da 

Silveira, também na enfermaria, ensina-o a jogar crapaud, o “jogo que me iria desviar das 

letras nacionais”. Nise também esclarece-o a respeito do café: “Deve ser brometo, respondeu 

a moça. Anafrodisíaco”. Graciliano imediatamente priva-se da beberagem, de efeito 

transitório, segundo a médica. Logo poderia comprová-lo: o bom e velho guarda Bragança, 

“amorável sujeito de cabelos de algodão”, arranja-lhe um encontro íntimo com a esposa. “ – 

Setenta anos. E quase cego. O senhor está aí falando, e eu não enxergo nada, só vejo uma 

nuvem. Nem sei se a porta está aberta. Deu uma risadinha e afastou-se”. Ainda na enfermaria, 

trava conhecimento com Paulo Turco, assassino e ladrão que sustentava, da cadeia, “duas 

mulatinhas novas, escuras, pálidas e feias” que havia adotado. “Esse caso me preocupou em 

demasia. Sempre me parecera que os criminosos não se diferenciavam muito da gente 

comum, mas ali me surgia um deles superior aos outros homens (...) A extraordinária 

antinomia me assombrou: um vivente nocivo, capaz de matar, roubar, sacrificava-se para 
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manter e educar pessoas encontradas por acaso, muito diferentes dele. E perguntei a mim 

mesmo se a virtude singular não compensava as faltas anteriores”. 

“Enfim o romance encrencado veio a lume, brochura feia de capa azul”. 

Graciliano encontra nele inúmeros defeitos: “pontuação errada, lacunas, trocas horríveis de 

palavras”. Presenteia alguns companheiros, mas afasta-se de seus comentários, segundo ele, 

agradáveis e falsos: “Não vamos dizer cara a cara a um sujeito o que achamos de uma 

produção dele”. No jornal, vê cinco ou seis colunas a respeito “do caso triste, em geral 

favoráveis. Não diziam grande coisa. Limitavam-se a jogar louvores fáceis, pareciam temer 

ferir-me apontando os erros, como se fosse um estreante, e desviavam-se da matéria. 

Arriscara-me a fixar a decadência da família rural, a ruína da burguesia, a imprensa corrupta, 

a malandragem política, e atrevera-me a estudar a loucura e o crime. Ninguém tratava disso, 

referiam-se a um drama sentimental e besta em cidade pequena”. 

“Uma noite chegaram-nos gritos medonhos do Pavilhão dos Primários”: Olga 

Prestes e Elisa Berger seriam entregues à Gestapo. Tentavam arrancá-las da sala 4, em meio à 

resistência das mulheres e o barulho dos homens. A polícia garantia que haveria apenas 

mudança de prisão. “Apesar da manifestação ruidosa, inclinava-me a recusar a notícia: 

inadmissível. Sentado na cama, pensei com horror em campos de concentração, fornos 

crematórios, câmaras de gases. Iriam a semelhante miséria?”. Nenhuma verossimilhança. 

Doía-lhe saber que o protesto furioso dos presos não teria nenhum efeito no exterior. “As duas 

mulheres sairiam do Brasil se a covardia nacional as quisesse entregar ao assassino 

estrangeiro. A idéia repelida voltava; enfraquecia o desejo de amortecê-la. Para que buscar a 

gente enganar-se? Eram capazes de tudo”. “Olga Prestes, casada com brasileiro, estava 

grávida. Teria filho entre inimigos, numa cadeia. Ou talvez morresse antes do parto. A 

subserviência das autoridades reles a um despotismo longínquo enchia-me de tristeza e 

vergonha. Almas de escravos, infames; adulação torpe à ditadura ignóbil”. A polícia jurava 

que as duas não sairiam do Brasil. Em ardil grosseiro, permite que amigos as acompanhem, só 

para separá-los do lado de fora. Nunca mais foram vistas. “Soubemos depois que tinham sido 

assassinadas num campo de concentração na Alemanha”. 

Um juiz do Tribunal Especial, o Tribunal de Segurança Nacional, aparece para 

interrogar os presos com processo. O tribunal de exceção, cópia do fascismo, não era 

reconhecido e os presos insubordinaram-se; recusavam-se a comparecer perante ele. Em vão; 

em breve serão arrastados pelos guardas. Mas a resistência é firme, e também bem-humorada 

– os presos organizam uma comédia ridicularizando o Tribunal e a prisão se muda em teatro. 

“A platéia ria. Na saleta do café, os guardas riam”. O momento de descontração não dissipa as 
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trevas; a situação está cada vez pior. “Desanimava-me a ler desgraças na Espanha. Enxergava 

ali uma derrota provisória: ainda amargaríamos tempos duros. – “Então você não acredita na 

vitória da revolução?”  perguntara-me um oficialzinho cheio de susto. – “Não acredito em 

nada, meu caro. Não sou crente. Julgo infalível a vitória da revolução, hoje, amanhã, não sei 

quando. Isto não é crença. É certeza. Se eu pudesse acreditar, acreditaria nos anjos, em Deus, 

que têm pelo menos a vantagem de ser velhos.””. 

José Lins e “certos camaradas nunca visos anteriormente” arranjaram-lhe um 

advogado, doutor Sobral Pinto, o mesmo de Prestes e Berger. A perspectiva de liberdade 

assusta-o, acovarda-o. “Mas novas camaradagens acenavam-me de longe, tão inesperadas 

como os obséquios de malandros e vagabundos na Colônia Correcional. Não podia encerrar-

me no pessimismo; indispensável regressar à humanidade, fiar-me nela; impossível satisfazer-

me com partículas de humanidade, poeira”. Em entrevista com o advogado, a ausência de 

processo converte-se em vantagem. Perguntado onde se poderia encontrar matéria para 

processá-lo, Sobral Pinto indica seus romances: “Com as leis que fizeram por aí, os seus 

romances dariam para condená-lo”. Não lhe ocorrera tal coisa. “Os meus romances eram 

observações frágeis e honestas, valiam pouco. Absurdo julgar que histórias simples, produto 

de mãos débeis e inteligência débil, constituíssem arma. Não me sentia culpado. Que diabo! O 

estudo razoável dos meus sertanejos mudava-se em dinamite”. A incerteza em relação à sua 

situação persiste; poderia findar na Colônia; poderia resistir, livrar-se, acomodar-se outra vez, 

mais fraco e sem alma. Não é dono de seu destino. 

O capítulo final de Memórias narra luta física entre os presos na Sala da Capela. 

As desavenças miúdas tomavam vulto, explodiam. As palavras eram as culpadas: “As 

discórdias começavam por elas, embrulhavam-se na significação delas, aprofundavam-se, 

alargavam-se”. No meio de tanta diferença, entre choques de valores e de personalidade, as 

almas também surgiam meio nuas. Os militares eram os mais aguerridos; “aquilo para eles era 

esporte, jogo necessário à saúde”. Seu último comentário é dedicado a eles; questionado por 

manter-se incólume durante o desconchavo, lança: “–Pois sim! Vou lá meter-me em questão 

de soldados? Vocês se entendem. Arranham-se, trocam murros, quinze minutos depois estão 

amigos. E voltam-se contra os paisanos. Sou neutro. Arranjem-se.” 

Eis a janela que pude abrir para a obra de Graciliano Ramos. Procurei segui-la, 

respeitando sua autonomia. Desejei que a voz do autor fosse ouvida: sua palavras, suas 

expressões, seu modo particular de manifestar-se. Por isso a opção pelas aspas e a obediência 

à ordem em que os acontecimentos foram apresentados. Tentei manter minha interferência 

interpretativa o mais controlada possível, até mesmo para oferecer ao leitor outras 
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possibilidades de interpretação e entendimento de Memórias, por diferentes ângulos. A 

intenção não era legitimar, com passagens do texto, as colocações que fiz no início desta 

parte, mas indicar o lugar de sua gênese, o sopro de sua inspiração. Tudo vem da obra, parte 

dela. Naturalmente apresento escolhas, pontos de vista, focos de análise. Lembremos que a 

leitura implica participação ativa. O meu olhar foi moldado por minha condição de 

historiadora – meu objetivo era desnudar a articulação história/memória/literatura presente no 

projeto de Graciliano. O que exponho é o que me foi possível enxergar, a partir de minhas 

motivações. De uma certa forma – de forma um tanto vaidosa – penso que as palavras do 

escritor autorizam minha perspectiva. A ênfase está no testemunho, na revelação do projeto 

testemunhal do autor. Dizer que seu projeto é estético, ético e político é considerar sua 

densidade e sua possibilidade de transcender qualquer uma dessas instâncias consideradas 

isoladamente. A força de seu livro consiste na interação dialética entre elas, que constrói algo 

intangível, apenas intuído – algo que nos toca no âmago de nosso ser, que nos transforma, que 

nos marca indelevelmente. Coincidentemente, ou melhor, propositadamente, essas instâncias 

estão representadas nos movimentos da história, da memória e da literatura, que se conjugam 

para garantir o maior legado de Graciliano Ramos em Memórias do cárcere: criar no leitor 

um eco, fazê-lo agente, instrumento e receptáculo de uma esperança que se lança na 

eternidade.  
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CONCLUSÃO 

 

Não pretendo alongar-me nesta conclusão e justifico-me alegando, como diria a 

professora Fabiana Fredrigo, que minha escrita é “auto-explicativa”. Não quero ser repetitiva, 

entediar o leitor com o óbvio. Quero apenas reiterar alguns pontos que merecem ênfase, por 

estarem, por assim dizer, sustentando o trabalho. Na verdade, mais uma vez recorrendo a uma 

atitude “pouco acadêmica”, não é propriamente o desejo de retomar, resumir e reafirmar que 

guia esta conclusão. A tônica é a saudade de Graciliano, o certo vazio que deixou em meu 

peito com sua partida. Graciliano Ramos me transformou no leitor que “descobriu, pela mão 

do autor, outro mundo, sublimado e depurado, e dentro dele alguém gritou: terra! terra! 

Volveu a si mesmo.” (PROUST apud MEYER, 1986, p. 3). Ele me envolveu na magia 

indefinível com que um autor “nos impõe a visão do seu mundo e a sua presença mais real do 

que a própria realidade.” (MEYER, 1986, p. 8). Muitas vezes me senti tomada, quase 

sufocada por sua companhia; ela pesava sobre mim, impondo-me o fardo da responsabilidade. 

Sinceramente não sei se correspondi às expectativas, muitas vezes moldadas pela grandeza  de 

sua figura. Detestaria perturbar seu descanso, fazendo-o remexer-se no túmulo. Mas, como 

ele, acho medonho viver sem paixão, e não poderia lançar-me nesta empreitada senão de 

forma apaixonada. 

Muitas vezes fui assaltada pela dúvida, pelo medo, pelo desespero, até; Graciliano 

preencheu muitas noites insones. Densa névoa cobriu meu caminho em muitas passagens, e a 

despeito dela tive de seguir, tateando, tropeçando, mas também pisando firme. Ingenuamente, 

no começo, via a trilha clara e segura, apenas levemente íngreme, para ensinar os pés a não 

ficarem sabidos demais. Do alto, parecia enxergar meu destino e antecipava o gosto da 

chegada. Toda serra de longe é azul... O milésimo segundo do fechar do olho, porém, 

converteu-se em espessa bruma e me encontrei bloqueada em meio à leveza, cega, sem rumo. 

Todavia conservando a esperança de que o tempo iria clarear. Clareou quando tomei as rédeas 

e assumi responsabilidades, fiz escolhas. Escolher significa admitir que há diversos caminhos. 

Há inúmeras possibilidades de interpretar uma obra; reconheço isto, espero que não recusem a 

minha maneira. “Interpretar é, em grande parte, usar a capacidade de arbítrio; sendo o texto 

uma pluralidade de significados virtuais, é definir o que se escolheu, entre outros”. A este 

arbítrio o leitor “junta a sua linguagem própria, as idéias e imagens que exprimem a sua visão, 

recobrindo com elas o esqueleto do conhecimento objetivamente estabelecido”. (CANDIDO, 

2000, p. 37). Importa equilibrar liberdade e critérios de rigor. Como historiadora lidando com 

memória e literatura, esta foi uma preocupação fundamental. Procurei explicitar minhas 
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perspectivas, defini-las a partir de meu lugar de enunciação. Daí, por exemplo, vem minha 

opção por não dialogar com a historiografia; meu norte foi Graciliano. Desejei valorizar 

minha documentação, deixar as fontes falarem, ouvir as palavras do artista. Parti do 

pressuposto, construído teoricamente, que suas memórias poderiam revelar muito sobre a 

história; poderiam mesmo produzir uma mudança na forma de enxergar a história, descortinar 

uma outra história – subterrânea. Tudo isso poderia acontecer se a relação entre história e 

memória fosse vista em termos de interação e não de oposição. 

Não se trata de contrapor visões, mas de complementá-las. Se história e memória 

estão indissociavelmente conectadas, refletir sobre a memória é forma de auto-reflexão para a 

história. Trata-se de perceber como a memória pode contribuir para escrever uma história 

diferente, mais humana, mais comprometida com a dor e com o sofrimento, mais compassiva 

e menos ingênua. Trata-se de assumir um compromisso. Um compromisso de fidelidade à 

busca da verdade, mesmo que esta esteja sob escombros. A assunção deste compromisso – 

político em sentido amplo, existencial – conduz à construção de uma história resistente, uma 

história que se imponha realmente como escrita da vida contra a morte. Quase me atrevo a 

falar em uma lição de Graciliano para a história e os historiadores, mas me contenho a tempo. 

Decerto o autor não tinha a menor ambição de deixar lições; creio que se ofenderia com isso. 

Contudo, é inegável que a história pode beneficiar-se de seu testemunho; pode enxergar, em si 

mesma, pedaços que não tinha antes, ou que pelo menos não havia percebido que possuía. 

Suas memórias transformam-se em contra-memória, justificando a construção de um projeto. 

A literatura, como arte, dá profundidade à memória, tornando-a testemunho. Não é apenas 

uma forma de expressão, mas uma janela que revela verdades profundas, adormecidas. A 

literatura não determina só o contorno, mas age no cerne de produção de experiência humana. 

Lembremos que a literatura não é mero reflexo da sociedade, mas tem com ela uma relação de 

mútua colaboração. 

História, memória e literatura articulam-se no conceito de literatura de 

testemunho, que remete à experiência da modernidade. Tanto a relação história/memória 

quanto a relação história/literatura precisam ser acessadas de uma nova forma, que considere 

a incomensurabilidade da vivência humana possível em nossa época. A modernidade exige 

uma auto-reflexão também para a literatura: a descoberta de seus limites e possibilidades em 

uma época de insuficiência da palavra, que supera sua impotência para revelar o inenarrável. 

História, memória e literatura conjugam-se de forma a extrair de cada uma o poder de 

contribuir na tarefa de conscientizar o homem de sua trajetória, de seus atos e suas 

conseqüências – e assim produzir significado para sua experiência. 
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Isto tem relação com o que chamo de responsabilidade política do historiador. 

Penso que mais do que nunca o trabalho do historiador tem de ser direcionado para as 

questões que afligem o homem e que o fazem reconhecer-se ou não reconhecer-se como parte 

de uma coletividade. A ambigüidade humana não deve ser negada ou contornada, mas 

enfrentada e aceita. É preciso debruçarmo-nos sobre as partes nefastas de nosso passado e 

tentar analisar, apesar da falta de sentido, o nosso comportamento. A compreensão e também 

o julgamento são acessados, porque um posicionamento político exige a defesa de valores – 

eu defendo valores humanistas, a despeito do desumano que existe em cada indivíduo. 

Graciliano Ramos, em suas Memórias do cárcere, propicia uma ligação de 

modernidade, história e memória através da arte. Arte como forma suprema de resistência a 

todo desmoronamento, justamente porque o incorpora e transfigura. Ao trabalhar no registro 

de modernidade desencantada, repleta de violência e barbárie, o testemunho de Graciliano 

permite recuperar o sentido violento da experiência histórica brasileira dos anos 1930. Como 

historiadores, cidadãos e seres humanos, não podemos mais admitir a afirmação de que a 

história do Brasil é pacífica. Nossa história e nosso povo são marcados pela violência. 

Graciliano é testemunha disto, na vida e na prisão. 

Memórias apresenta e disseca este mundo violento, mas apresenta também sua 

contraparte: a resistência possível na adversidade, a luta, a teimosia – a vida submete a morte, 

pisando em sua cabeça e seu rabo. A vitória da vida trazida pelo testemunho reverbera, 

continua ad infinitum, pois o projeto foi criado para expandir-se no futuro. O testemunho é 

arma e mantém-se altivo. É verdade que os vencedores causaram muito sofrimento e têm 

ainda um imenso poder – quem dera fossem apenas uma fraude. Mas a narrativa de Graciliano 

traz algo revelador: o vilipendiado torna-se vencedor, na marra, contra a corrente. Pois seu 

testemunho irrompe do subterrâneo e contamina tudo, como o sangue novo do poema de 

Cabral. A voz debilitada do homem fraco, sujo, esfomeado, torna-se grito poderoso, que 

arrebenta vidraças, impossível de ser ignorado. 

  

Sempre que se quiser suprimir da história a Colônia Correcional, aí estarão Gaúcho, 
Graciliano-personagem, Cubano, o diretor, os presos políticos, os presos comuns, 
os guardas-prisioneiros, toda a galeria de oprimidos, para evitar que isso aconteça, 
para lutar contra o esquecimento proposital ou simplesmente decorrente do 
cansaço. (BASTOS, 1998, p. 32). 

 
  

Memórias do cárcere é sentinela atenta, que nunca dorme; sempre disponível ao chamado do 
leitor. 

Este trabalho é também um empreendimento pessoal e indica minha própria forma 
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de resistência. Como poderosos constituidores de sentido, memória, história e literatura são 

pontos fulcrais da relação do homem com o mundo, especialmente com o nosso mundo 

dilacerado. Importa investigar a relação história/memória possível em uma época abalada; a 

questão da importância e do estatuto da literatura neste contexto de perda de fé no homem, o 

que pode oferecer ainda como forma de arte desafiada pelo silêncio; a questão da relação 

história/literatura e do que o historiador pode responsavelmente produzir a partir de sua 

análise. 

Foi procurando responder a várias questões de meu interesse, como pessoa 

atingida pela complexidade do mundo moderno e que se insere nele com identidade de 

historiadora, que me dediquei a este trabalho. Concluo-o sem trazer respostas fechadas, como 

convém a qualquer conclusão. Julgo, entretanto, ter encontrado algumas pistas, que espero ter 

exposto consistentemente ao longo de suas páginas. Tive bons propósitos; espero que o tom 

abertamente confessional não tenha resvalado para o patético. 
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