


[miolo] Para amar Graciliano - 03 [gráfica].indd   1 05/07/17   16:38



[miolo] Para amar Graciliano - 03 [gráfica].indd   2 05/07/17   16:38
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7

introdução

A obra de Graciliano Ramos existe há oitenta anos e não para de 

atrair novos leitores. Para quem gosta de boa literatura, é fonte de 

permanente fascínio. Enquanto tantos escritores de renome vão 

sendo infelizmente esquecidos, Graciliano é cada dia mais lido e 

admirado, em especial pelas novas gerações. Não é só um monu‑

mento de pedra das letras nacionais, mas uma força viva, incô‑

moda, áspera como um sol estridente, que toca de maneira 

profunda os leitores.

Clássico da literatura, conhecido e admirado dentro e fora de 

seu país, Graciliano também se tornou uma das bases da nossa 

cultura moderna. E curiosamente só escreveu quatro romances, 

muito diferentes entre si — Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas 

secas. Todos foram publicados na década de 1930, época de efer‑

vescência cultural e política, atravessada por diversas “revolu‑

ções”, das quais o escritor, mesmo quando era simpatizante, 

manteve sua peculiar distância. Se não foi propriamente um 

“modernista”, como Mário ou Oswald de Andrade, é justo consi‑

derá‑lo um dos maiores escritores “modernos” do país, podendo 
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ser comparado não só a Machado de Assis mas também a grandes 

inovadores da ficção universal. 

Graciliano Ramos pertence à linhagem dos “bichos do subter‑

râneo”, conforme sugeriu o crítico Antonio Candido. Quando publi‑

cou São Bernardo, foi chamado de “Dostoiévski dos trópicos”, rótulo 

que provocou um comentário jocoso do escritor, em carta à sua 

mulher Heloísa: “Levante‑se e cumprimente. Uma espécie de Dos‑

toiévski cambembe, está ouvindo?”.1

Outras comparações também foram feitas. Para muitos leito‑

res, sua obra lembra as alegorias de Kafka com seus anti‑heróis 

destinados ao fracasso, o “teatro do absurdo” de Beckett ou o pen‑

samento filosófico de Heidegger, Sartre, Camus, autores que tam‑

bém não veem saídas para a existência (do último, Graciliano 

traduziu, em 1950, A peste).

Na literatura moderna, o leitor já não dispõe da segurança que, 

no passado, lhe era dada pelo narrador onisciente. Em Angústia, por 

exemplo, o enredo e os próprios contornos da realidade se dissol‑

vem numa narrativa fragmentada que procura manifestar o fluxo 

da consciência e o monólogo interior do personagem. Nos anos 

1930, a técnica era ainda novíssima, especialmente no Brasil, o que 

comprova não só a atualização do escritor alagoano como também 

o seu gosto pela experimentação.

Entretanto, o fato de dominar técnicas e explorar temas univer‑

sais não torna a obra de Graciliano menos enraizada no Brasil. Dife‑

rentemente de Machado de Assis, que, em seu tempo, foi acusado 

de ser pouco nacional, o escritor nordestino foi desde sempre apon‑

tado como brasileiro tanto no espírito quanto na forma. Não apenas 

por ter feito literatura regionalista ou realizado pesquisas de lingua‑

gem, incorporando em sua escrita sempre equilibrada (“clássica”) 

particularidades da fala coloquial e rústica — tal como fizeram José 
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de Alencar, Mário de Andrade e Guimarães Rosa —, mas também 

porque se preocupou, enquanto escritor realista e engajado, em 

investigar criticamente, longe de qualquer concessão patriótica, a 

matéria social de seu país. 

Há motivos de sobra para ler e reler Graciliano. Para essa expe‑

riência sempre desafiadora e cheia de surpresas, este livro oferece 

uma série de indicações importantes. Além de apresentar e discutir 

os principais temas do escritor, põe em evidência o rigoroso traba‑

lho com a linguagem e as experimentações levadas a cabo na com‑

posição dos romances. Revela a agudeza de seu espírito crítico, que 

se revolta contra todas as idealizações, seja na compreensão de 

impasses do homem moderno, seja na reflexão sobre particularida‑

des da sociedade brasileira.

Nos três capítulos iniciais o leitor encontra um breve perfil 

biográfico e uma visão panorâmica da literatura de Graciliano 

Ramos. Como ele mesmo escreveu, “só conseguimos deitar no 

papel os nossos sentimentos, a nossa vida. Arte é sangue, é carne. 

Além disso não há nada”.2 Vale a pena, então, observar as estrei‑

tas relações entre vida e obra: a constante projeção na obra ficcio‑

nal de fatos e figuras da vida real (como é o caso da prisão de 

Graciliano, em 1936, ou das inúmeras lembranças de sua infância 

que se introduzem na história dos personagens), bem como a cor‑

respondência entre a personalidade do escritor (seco, descon‑

fiado, avesso a exageros e sentimentalismos) e os aspectos 

essenciais de seu estilo literário.

Em seguida, o leitor é convidado a perceber a complexidade 

dos elementos que compõem a forma moderna dos romances: a 

“construção em abismo” (o livro escrito pelo protagonista dentro 

do livro), as implicações da narração em primeira pessoa, a frag‑

mentação do enredo, a reiteração da estrutura circular, o fluxo da 
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consciência e a consequente deformação da realidade. Aqui é 

posto igualmente em revelo o trabalho com a linguagem, sempre 

concisa e disciplinada, que tanto impressionou outros artistas da 

palavra, especialmente o poeta João Cabral de Melo Neto. Na 

reflexão sobre a forma, desponta a contradição, que também é ana‑

lisada, entre as duas faces de Graciliano, a clássica e a moderna 

— uma tendendo à clareza da objetividade, a outra aos recintos 

escuros da mente humana.

Finalmente, o livro discute o “realismo crítico” presente em 

Graciliano Ramos. Os temas sociais de sua obra (a violência do 

poder, a opressão dos mais fracos, a ruína da aristocracia rural, a 

oposição entre campo e cidade, o lugar incerto dos intelectuais, os 

novos papéis da mulher) são examinados nos últimos capítulos. À 

vigilante perspectiva realista, presente na abordagem de qualquer 

assunto, associa‑se o implacável pessimismo do escritor. Nas pala‑

vras do crítico Otto Maria Carpeaux, “mais do que Machado de 

Assis, que sabia disfarçar, é Graciliano Ramos o maior pessimista 

desta literatura de pessimistas que é a brasileira”.3

As reflexões têm por base a ficção produzida pelo autor, com 

ênfase em seus três principais romances: São Bernardo, Angústia e 

Vidas secas. Como as obras são muito distintas, elas oferecem um 

riquíssimo material para a compreensão da arte literária de Graci‑

liano. Também são feitas inúmeras referências às obras memorialís‑

ticas, Infância e Memórias do cárcere, bem como às cartas e aos ensaios 

críticos produzidos pelo escritor. Os depoimentos esclarecem mui‑

tos pontos da criação e, por essa razão, são bastante utilizados. A 

mesma observação deve ser feita sobre a fortuna crítica, cujo apoio 

é fundamental. Graciliano é um dos autores mais analisados da lite‑

ratura brasileira e, sem ter em vista esses trabalhos, dificilmente o 

leitor compreenderá a riqueza de sua obra.
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introdução

O livro foi escrito com olhar aberto e visando à comunicação 

desembaraçada que, afinal de contas, era o principal objetivo do 

escritor. Que estas páginas ajudem, para além dos limites da sala de 

aula, a formar novos leitores e também a ampliar o prazer daqueles 

que já amam Graciliano.
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1

o estilo é o homem

ÉTICA E ESTÉTICA EM GRACILIANO RAMOS

Dostoiévski, Kafka, Borges, Machado, Clarice, Guimarães Rosa… 

Todo escritor, para ser realmente grande, terá de possuir a sua 

própria “língua”, única e inconfundível. Essa língua, que difere da 

linguagem falada e dos idiomas de outros escritores, é o seu estilo.

Em sua etimologia latina, estilo se refere ao instrumento da 

escrita (em francês, caneta se diz stylo) e também ao modo de escre‑

ver ou de exprimir‑se. Usada em todas as artes, a palavra define um 

conjunto de traços, relativos tanto à forma como ao conteúdo, que 

particularizam uma época, um grupo, um indivíduo, uma obra. 

Estilizar significa dar estilo, isto é, criar a forma estética.

Na admirável literatura de Graciliano Ramos, a crítica sempre 

enalteceu “a força de seu estilo”. No dicionário Houaiss, o “estilo de 

Graciliano Ramos”, ao lado do “estilo neoclássico”, não por acaso, 

figura entre os exemplos de utilização corrente do termo. Por que o 

modo de escrever do autor de São Bernardo se tornou tão reconhe‑

cido e reverenciado? De que recursos ele lança mão e para que os 
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emprega? Quais são os traços marcantes de sua pena afiada e de sua 

língua ao mesmo tempo clássica e moderna?

O que mais impressiona o leitor de Graciliano não é a sua ima‑

ginação ou as histórias narradas, mas a maneira como ele as conta, 

o seu estilo. Para identificá‑lo, os críticos costumam usar dois adje‑

tivos: seco e cortante. Esses seriam os aspectos centrais, nucleares, 

da sua linguagem literária. Daí as imagens do sol e da faca ressalta‑

das por João Cabral de Melo Neto em seu célebre poema‑homena‑

gem ao escritor alagoano:

Falo somente com o que falo:

com as mesmas vinte palavras

girando ao redor do sol

que as limpa do que não é faca […]1

A secura do sol e o corte da faca indicam precisamente os valo‑

res da economia verbal e da contenção estilística. A ideia é clara: 

quanto mais enxuto, mais áspero e contundente se torna o texto. A 

respeito da obra de Graciliano, o poeta e crítico Haroldo de Campos 

usou a expressão “estilo pobre”. Em sintonia com a matéria pobre 

focalizada em obras como Vidas secas, o romancista teria concebido 

um “estilo magro”, inteiramente distinto da oratória e da falsidade 

dos discursos opulentos.2 Aqui o estilo seria o contrário da elegân‑

cia. Forma e fundo estariam interligados: dobrando a matéria, a lin‑

guagem se faz ainda mais realista. 

Desnecessário lembrar que a ideia de pobreza precisa ser rela‑

tivizada. Diante do apuro formal e da riqueza linguística que Graci‑

liano acumulou tanto a partir de leituras (inclusive a dos dicionários, 

[miolo] Para amar Graciliano - 03 [gráfica].indd   14 05/07/17   16:38
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obstinadamente frequentados) como por meio de conversas com a 

gente do povo, em pesquisas semelhantes às de Mário de Andrade 

e Guimarães Rosa, fica difícil falar em “estilo pobre”. 

O resultado da concisão não é propriamente a pobreza, mas o 

embrutecimento da linguagem, que, por sua vez, espelha a degra‑

dação do mundo observado. “O estilo de Graciliano Ramos, nada 

retórico e avesso ao lirismo, baseando em certo embrutecimento a 

sua força”,3 conforme observou Osman Lins, foi talhado para 

expressar a rude condição de seus personagens. 

Misturam‑se, portanto, a ética e a estética, o sentimento do mundo 

e a maneira de vazá‑lo, a linguagem e o universo ao qual ela dá forma. 

O estilo não define apenas a escrita, mas também o escritor.

“O estilo é o próprio homem”, escreveu no século XVIII o Conde 

de Buffon. Na época do Romantismo, a frase foi lida como alusão à 

existência do indivíduo criador, do gênio pessoal e insubstituível. 

No Brasil, ainda no século XIX, ao comentar “o estilo de Machado de 

Assis” — rotulado como trôpego, escrita que gagueja, “perpétuo tar‑

tamudear” —, o crítico Sílvio Romero considerou‑o “a fotografia 

exata do seu espírito e de sua índole psicológica indecisa”.4

Na literatura brasileira, porém, quem mais se aproxima da céle‑

bre (e imprecisa) formulação de Buffon é mesmo Graciliano Ramos. 

Sua figura esguia e descarnada, seu temperamento árido, avesso a 

sentimentalismos, e sua visão de mundo desencantada parecem 

confirmar, paralelamente ao isomorfismo entre linguagem e maté‑

ria, a homologia entre criador e criação.

Para Buffon, o estilo se define não pelo caráter literário, mas pela 

relação harmônica entre forma e conteúdo.5 De maneira semelhante, 

como também notou Osman Lins, o que importa em Graciliano é 

menos a elegância do que a eficiência do discurso literário.
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Nas páginas iniciais de São Bernardo, sua primeira obra‑prima, 

encontramos a perfeita demonstração de que “o estilo é o homem”. 

Os dois capítulos iniciais tratam da escrita do livro, que é narrado 

em primeira pessoa. O fazendeiro Paulo Honório, depois de tentar 

escrevê‑lo com a ajuda de amigos, seguindo o método capitalista da 

“divisão do trabalho”, resolve ele mesmo contar sua história, 

valendo‑se dos próprios recursos. 

Nesses primeiros parágrafos da obra, trava‑se um verdadeiro 

debate literário: o narrador não aceita a colaboração do jornalista 

Azevedo Gondim: “Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o 

troço. Está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que 

fale dessa forma!6”. O jornalista então alega que “um artista não 

pode escrever como fala7” e que “a literatura é a literatura8”. Está 

selado o desentendimento. Sem prolongar a discussão, Paulo Honó‑

rio prefere voltar a sua atenção para os bois da fazenda. Dias depois, 

movido pela escuta de um “pio de coruja”, associado à lembrança de 

Madalena, sua mulher, resolve iniciar sozinho a composição do livro.

Entre as funções desses dois importantes capítulos, que o nar‑

rador ironicamente considera perdidos, está a apresentação em ato 

do narrador‑protagonista. Paulo Honório é um homem objetivo, 

enérgico, dinâmico e dominador. Tais características não são sim‑

plesmente atribuídas a ele, são demonstradas por suas ações e 

sobretudo pelo modo como ele as transmite ao leitor. O estilo é seco, 

direto e brutal. E o fazendeiro, como observou João Luiz Lafetá, “à 

imagem de seu estilo, é direto e sem rodeios, concentrado sobre si 

mesmo e sobre seu trabalho, decidido, brusco”.9

No decorrer da narrativa, também pela observação do estilo, 

que sofrerá alterações, será possível ao leitor perceber as mudanças 

decisivas que a presença de Madalena impõe ao protagonista. Nos 

últimos capítulos, o mundo foge ao seu controle: “E os meus passos 
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me levavam para os quartos, como se procurassem alguém10”. Com 

a perda da objetividade épica, própria do homem de ação, a escrita 

se tinge de lirismo: “o estilo revela a impotência do herói”.11

Inicialmente, o narrador‑protagonista não vacila nem proble‑

matiza — e o estilo segue em linha reta, preciso e objetivo. Depois, 

surgem as dúvidas, os ciúmes, os sobressaltos — e o estilo se modi‑

fica para dar forma às inquietações do sujeito. 

Diversos críticos estranharam que o fazendeiro rústico, de mãos 

calosas, pudesse se transformar em escritor denso e refinado. Álvaro 

Lins foi um dos primeiros a apontar na obra de Graciliano o pro‑

blema da inverossimilhança. Segundo o crítico, haveria um forte 

contraste entre o livro e seu imaginário escritor. O personagem não 

poderia ostentar a vida interior e os requintes da arte literária que 

lhe foram atribuídos pelo romancista.12

Pautada nos modelos do realismo tradicional, a cobrança de 

Álvaro Lins é que soa excessiva e despropositada. O artifício empre‑

gado por Graciliano não desfaz a verossimilhança. Se um homem 

rude não pode escrever um livro, o que dizer de um “autor defunto” 

como o narrador‑protagonista de Memórias póstumas de Brás Cubas? 

Ainda hoje, subsiste em muitos leitores certa incompreensão 

em relação aos procedimentos da ficção moderna. Recentemente, 

em uma resenha do romance Leite derramado, de Chico Buarque, um 

crítico julgou inconvincente a situação narrativa do “autor decré‑

pito”. Como a história delirante do velho protagonista teria se trans‑

formado em relato e o relato em texto? A mesma pergunta poderia 

ter sido feita, com bastante ingenuidade, a Machado: quem teria 

imprimido as memórias póstumas? De que maneira o relato de um 

defunto pôde se fixar em papel? 

Para o romance moderno, que frequentemente abre mão do 

enredo, pouco importa a verossimilhança. Mas Graciliano, em cuja 
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modernidade estavam ainda bastante vivas as inclinações da tradi‑

ção realista, não chegou a descartá‑la. Em São Bernardo, há verossi‑

milhança de sobra. Nas palavras de Osman Lins, Graciliano desejou 

“imitar a escrita possível de um homem inculto e ríspido”, tendo 

convertido a imitação “em um dos feitos mais bem‑sucedidos da 

nossa literatura”.13

Não há elegância, refinamento ou virtudes literárias convencio‑

nais na escrita de Paulo Honório. Ao contrário, a linguagem é áspera 

e até mesmo desagradável. O estilo é o homem: o modo de escrever 

revela o modo de ser. É confissão direta, tornando o relato ainda 

mais dramático:

Continuemos. Tenciono contar a minha história. Talvez deixe de 

mencionar particularidades úteis, que me pareçam acessórias e dis‑

pensáveis. Também pode ser que, habituado a tratar com matutos, 

não confie suficientemente na compreensão dos leitores e repita 

passagens insignificantes. De resto isto vai arranjado sem nenhuma 

ordem, como se vê. Não importa. Na opinião dos caboclos que me 

servem, todo o caminho dá na venda.14

A escolha da situação narrativa em São Bernardo está ligada ao 

projeto de criação de uma literatura em língua brasileira — a escrita 

em acordo com a fala —, pesquisada por Graciliano entre os cabo‑

clos do Nordeste. Ao mesmo tempo, dar voz a Paulo Honório signi‑

fica tornar natural (e não apenas verossímil) a maneira cortante, 

seca, só lâmina, que se tornou a marca registrada do escritor. Por 

meio dela, realiza ainda seu outro grande intento, que é refletir em 

profundidade, com engajamento, mas sem autocomplacência, sobre 

a violência constitutiva de formações sociais atrasadas como a nossa 

— violência transformada em estilo.
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2

biografia e carreira 
literária

A INFÂNCIA, A VIDA NO SERTÃO, A PRISÃO E 
OS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DA VIDA 
DE GRACILIANO; O IMPACTO DO ESCRITOR 
NA LITERATURA BRASILEIRA

Da ótima safra de romancistas que estreou na década de 1930, 

dando continuidade à efervescente fase literária iniciada com o 

movimento modernista de 1922, Graciliano Ramos é merecidamente 

apontado como o ponto mais alto, a figura mais importante. Sua 

obra, porém, ao contrário da que foi produzida por seus compa‑

nheiros, é relativamente pequena: apenas quatro romances, publica‑

dos em apenas seis anos: Caetés (1933), São Bernardo (1934), Angústia 

(1936) e Vidas secas (1938). A partir da década de 1940 e até a morte 

do escritor, sua atividade literária se dispersou por outros gêneros e 

acabou por se concentrar no memorialismo, com a produção de dois 

livros fundamentais: Infância (1945) e Memórias do cárcere (1953).

Naqueles quatro romances (bem mais magros que os alentados 

volumes comuns daquela geração), está contida toda a obra 
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romanesca de Graciliano Ramos. Essa obra, por sua vez, exibe o ras‑

tro das diversas experiências e alguns dos melhores resultados da 

ficção brasileira do decênio de 1930. Nela se misturam as tendências 

que pareciam antagônicas: o romance regional — social, proletário, 

de esquerda — e o romance psicológico — intimista e injustamente 

tachado de conservador.

Segundo a boa lição de Antonio Candido, autor do clássico For‑

mação da literatura brasileira, os grandes escritores pressupõem atrás 

de si a existência da tradição, mas são grandes apenas na medida em 

que se desvinculam dessa tradição. Tal fenômeno teria ocorrido com 

Machado de Assis, que soube incorporar e, ato contínuo, ultrapassar 

as experiências romanescas de Joaquim Manuel de Macedo e José de 

Alencar, compondo a ficção mais madura do nosso século XIX.

Herdeiro de Machado de Assis em tantos aspectos, Graciliano 

Ramos é também um ponto de síntese e de convergência. Ao mesmo 

tempo, distancia‑se enormemente das principais tendências de sua 

época. De um lado, recusa a experimentação linguística e o naciona‑

lismo do movimento modernista. De outro, rejeita a ideologia e a 

estética do regionalismo, a pesquisa da cultura popular e o interesse 

pela sociedade patriarcal, que marcaram os escritores nordestinos 

da década de 1930. 
Enquanto José Lins do Rego esteve bastante próximo da socio‑

logia de Gilberto Freyre, traduzindo‑a em versão ficcional, o autor 
de Vidas secas procurou outro ponto de vista, distinto da perspec‑
tiva senhorial da casa grande. Diferentemente de Jorge Amado, que 
em sua militância política abraçou as diretrizes do chamado “rea‑
lismo socialista”, Graciliano optou pelo “realismo crítico”, que 
reflete com distanciamento sobre a sociedade brasileira, para além 
das boas intenções da literatura engajada. Assim, sem as simplifi‑
cações comuns em José Lins do Rego ou Jorge Amado, sua obra é 
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sofisticada, de extração erudita, e transpõe para o solo nordestino as 

inovações do moderno romance europeu.

O afastamento em relação aos próprios amigos parece refletir o 

isolamento geográfico do escritor autodidata, homem culto que se 

formou sozinho no sertão alagoano. Foram “quinze anos completa‑

mente isolado, sem visitar ninguém”, com “tempo bastante para lei‑

turas”, afirmou o romancista, referindo‑se ao longo período de 1915 

a 1930, no qual fermentaram as experimentações vanguardistas e o 

ideário político que desaguou na Revolução de 1930.

Nesta declaração do final dos anos 1940, o escritor recusou ter‑

minantemente qualquer ligação com o movimento modernista: 

“Sempre achei aquilo uma tapeação desonesta. Salvo raras exceções, 

os modernistas brasileiros eram uns cabotinos. Enquanto outros 

procuravam estudar alguma coisa, ver, sentir, eles importavam 

Marinetti”. E para não deixar dúvida, voltava sempre à questão do 

isolamento: “Enquanto os rapazes de 22 promoviam seu movimen‑

tozinho, achava‑me em Palmeira dos Índios, em pleno sertão ala‑

goano, vendendo chita no balcão”.1

Nascido em Quebrangulo, em 27 de outubro de 1892, numa 

família de pequenos comerciantes e criadores de gado, Graciliano 

Ramos viveu a infância e a adolescência em fazendas do interior de 

Alagoas e Pernambuco. Dos sofrimentos desses primeiros anos, 

provocados pela seca e especialmente pelo regime familiar duro e 

violento, que tantos vestígios deixariam na criança introvertida e 

arredia, o melhor depoimento está no volume Infância, uma de suas 

obras mais surpreendentes.

O aprendizado das letras foi difícil e tumultuado: “Aprendi a 

carta de ABC em casa, aguentando pancada”, relatou o escritor.2 

Desde cedo, porém, acostumou‑se às leituras e passou a publicar 

contos e sonetos na imprensa local. Em 1914, aos 22 anos de idade, 

deixou Alagoas para tentar uma carreira literária no Rio de Janeiro, 
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onde trabalhou em alguns jornais. No ano seguinte, porém, foi obri‑
gado a regressar, pois estava perdendo irmãos e familiares numa 
epidemia de peste bubônica. Casou‑se, então, com Maria Augusta de 
Barros, com quem teve quatro filhos, assumindo a loja de tecidos que 
era do pai, Sebastião Ramos.

Foi lá, em Palmeira dos Índios, ainda na década de 1920, que 

José Lins do Rego o conheceu. Viajando numa comissão de literatos, 

em dada altura, foi apresentado a um “sertanejo quieto de cara mali‑

ciosa”, que falava com grande conhecimento de Balzac, de Zola e de 

Flaubert. Nas palavras do escritor paraibano: “Soube que era comer‑

ciante, que tinha família grande, que era ateu, que estivera no Rio, 

que fizera sonetos, que sabia inglês, francês e que falava italiano”.3

Entre 1927 e 1930, Graciliano, já casado com sua segunda 

mulher, Heloísa Leite de Medeiros, ocupou o cargo de prefeito de 

Palmeira dos Índios. Nesse período, enviou dois relatórios de pres‑

tação de contas ao governador de Alagoas. Escritos numa lingua‑

gem inesperada — e já portando alguns traços do estilo incomum 

do futuro romancista  —, os relatórios tiveram divulgação na 

imprensa e repercussão nacional:

“Em janeiro do ano passado não achei no município nada que se 

parecesse com lei, fora as que havia na tradição oral, anacrônicas, 

do tempo das candeias de azeite”, relata o prefeito.

Constava a existência de um código municipal, coisa inatingível e 

obscura. Procurei, rebusquei, esquadrinhei, estive quase a recorrer 

ao espiritismo, convenci‑me de que o código era uma espécie de 

lobisomem.

Afinal, em fevereiro, o secretário descobriu‑o entre os papéis do 

Império. 4 
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Nesse curto fragmento, a par do estilo seco e direto, notamos 

também a “maneira cortante”, ambas dando forma ao julgamento 

severo, feito sem concessões, a respeito da situação de atraso do Bra‑

sil rural nordestino. Esse mundo antigo e em ruína, povoado por 

almas em dissolução, no qual a ausência de lei impõe o arbítrio, a 

violência e a opressão dos mais fracos, será esse precisamente o 

mundo que encontraremos em sua obra literária.

O poeta e editor Augusto Frederico Schmidt leu os relatórios e 

ficou sabendo da existência de um romance na gaveta. O original de 

Caetés, escrito entre 1925 e 1928, lhe foi enviado em 1930. Mas o 

manuscrito se perdeu (Schmidt o teria esquecido no bolso de uma 

capa de chuva), e o romance só veio a público em 1933, quando o 

autor já ultrapassava os 40 anos de idade. Aparecendo em um 

momento de forte engajamento, de culto à literatura dita revolucio‑

nária, Caetés, por estar alheio à desigualdade de classes, acabou cau‑

sando decepção.

Convidado para ser diretor da Imprensa Oficial, Graciliano se 

transferiu em 1930 para Maceió e pela primeira vez teve a oportuni‑

dade de conviver com outros intelectuais (José Lins do Rego, Rachel 

de Queiroz, Jorge de Lima, Aurélio Buarque de Holanda, entre 

outros). Em 1933, assumiu a direção da Instrução Pública de Ala‑

goas, cargo semelhante ao de secretário estadual de Educação. No 

ano seguinte, publicou, com repercussão imediata, seu segundo 

romance, São Bernardo, que lhe valeu, na época, o rótulo de “Dostoi‑

évski dos trópicos”.

Em 1935, ano da fracassada Intentona comunista, Graciliano se 

dedicou à composição de Angústia. Em março de 1936, foi preso sem 

acusação formal, sendo mantido por nove meses em cadeias de 

Maceió, Recife e Rio de Janeiro. A publicação de Angústia pela edi‑

tora José Olympio ocorreu durante o período de seu encarceramento. 
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Libertado em janeiro de 1937, o escritor passou a morar no Rio de 

Janeiro e tentou recompor sua família. Por necessidade de sobrevi‑

vência, chegou a colaborar com as revistas culturais do Estado Novo, 

situação vivida na época por boa parte dos intelectuais, mas especial‑

mente ambígua no caso de Graciliano.

Em 1938, apareceu Vidas secas, que muitos consideram sua 

obra‑prima. Diferentemente dos anteriores, que foram escritos no 

Nordeste, esse quarto e último romance parece incorporar pela pri‑

meira vez as tendências típicas da ficção do Nordeste. Nas outras 

publicações do período, que se estende até 1945, sobressai a escolha 

do mesmo cenário (o sertão nordestino) e a exploração da cultura 

popular. É o que ocorre na narrativa “infantil” A terra dos meninos 

pelados (1937), no volume Histórias de Alexandre (1944), que reapro‑

veita histórias folclóricas, e em Viventes das Alagoas (1962), publica‑

ção póstuma que reúne crônicas sobre “quadros e costumes do 

Nordeste”. É o que ocorre ainda em Infância (1945), livro autobiográ‑

fico em que repassa a sua vida de menino no sertão alagoano.

“Eu preciso estudar a minha lição de geografia”, repete várias 

vezes o protagonista de A terra dos meninos pelados, para explicar sua 

decisão de abandonar o país maravilhoso de Tatipirun. Estampada 

na primeira obra desse período da carreira de Graciliano — conto 

alegórico que antecede a publicação de Vidas secas —, a frase parece 

conter a cifra de um novo projeto literário.

Nesse conjunto de obras, o autor faz uma releitura da região e 

da tradição, palavras‑chave do regionalismo de Gilberto Freyre e 

José Lins do Rego. Tal projeto pareceria ainda ecoar as diretrizes 

culturais do Estado Novo, com sua valorização do homem brasileiro 

e da cultura nacional.

Entretanto, basta ler os livros mencionados para que se desfaça 

qualquer dúvida a respeito da visão crítica e pessimista que o 
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27

biografia e carreira literária

escritor manteve sempre a respeito do Brasil. País do futuro? O que 

vemos em suas histórias é sempre a brutalidade da paisagem e das 

relações sociais, a animalização das criaturas condenadas a viver em 

um país arcaico: criaturas humilhadas, frustradas, agitadas por sen‑

timentos complexos.

Essa visão amarga o acompanhou desde cedo. Já em uma crô‑

nica de 1915, o jovem Graciliano escreveu: “Em escala descendente, 

a começar no Catete, onde pontifica o chefe assu, e a terminar no 

último lugarejo do sertão, com um caudilho, mirim, isto é um país a 

regurgitar de mandões de todos os matizes e feitios”.5

Em 1945, Graciliano filiou‑se ao Partido Comunista Brasileiro. 

Nos seus últimos anos de vida, viajou para a União Soviética e paí‑

ses europeus; publicou o volume de contos Insônia (1947); traduziu 

A peste, de Albert Camus; compôs as suas monumentais Memórias do 

cárcere, que tiveram publicação póstuma, em 1953, alguns meses 

depois de sua morte, aos 61 anos.

Entre as grandes homenagens dedicadas a Graciliano Ramos, 

estão as transposições, em alto estilo, de sua obra para o cinema. Em 

1963, Vidas secas, de Nelson Pereira dos Santos, se tornou um dos 

marcos do Cinema Novo. Em 1973, o diretor Leon Hirszman lançou 

sua vigorosa adaptação de São Bernardo. Finalmente, em 1983, sur‑

giu a versão de Memórias do cárcere, também dirigida por Nelson 

Pereira dos Santos. Produções que se tornaram clássicos do cinema 

brasileiro, os três filmes apareceram com intervalos de exatos dez 

anos, sempre coincidindo com os aniversários da morte do escritor. 

Mais do que simples adaptações, são releituras intrigantes que com‑

põem um tributo do cinema à literatura brasileira moderna.
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visão geral da obra: 
ficção e confissão

CAETÉS, SÃO BERNARDO, ANGÚSTIA E VIDAS 
SECAS: O PERCURSO LITERÁRIO DE GRACILIANO; 
RELAÇÕES ENTRE FICÇÃO E AUTOBIOGRAFIA

É conhecida a divisão da obra de Graciliano Ramos, proposta por 

Antonio Candido, em dois polos ou duas fases: a ficção e a confis‑

são. No primeiro bloco, formado pelos quatro romances publicados 

na década de 1930, o escritor praticou e, supostamente, esgotou a 

vertente ficcional. Até Angústia, predominam as narrativas em pri‑

meira pessoa e o procedimento da “construção em abismo” — espé‑

cie de jogo de espelhos causado pelo fato de o protagonista ser 

também escritor e pela existência do livro dentro do livro: 

Li a última tira. Prosa chata, imensamente chata, com erros. Fazia 

semanas que não metia ali uma palavra. Quanta dificuldade! E eu 

supus concluir aquilo em seis meses. Que estupidez capacitar‑me 

de que a construção de um livro era empreitada para mim! 1
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Vidas secas, tão diferente dos anteriores, seria o ponto de inflexão. 

Além de trazer o foco da terceira pessoa, inédito em Graciliano, a 

obra põe em crise o próprio gênero ao se apresentar ao leitor como 

“romance desmontável”, esfacelado, híbrido, de difícil classificação.

Depois de Vidas secas, predomina a vertente confessional. A 

análise interior dos primeiros romances se transfere para as páginas 

autobiográficas de Infância e Memórias do cárcere. A trajetória de Gra‑

ciliano, portanto, iria da ficção à confissão. Porém, como também 

observa o crítico, as duas vertentes se misturam. A confissão já está 

presente nos romances narrados em primeira pessoa. E as obras 

memorialísticas, por sua vez, contêm elementos que pertencem à 

ficção. Se Infância exibe um forte caráter romanesco, Angústia parece 

um livro de memórias, uma “autobiografia virtual”, no dizer de 

Antonio Candido.2

Para Graciliano, sua obra toda é autobiográfica: “Nunca pude 

sair de mim mesmo. Só posso escrever o que sou”. Até mesmo em 

Vidas secas, em que predomina o distanciamento e a objetividade, o 

escritor teria retratado a si próprio: “Se fosse analfabeto, por exem‑

plo, seria tal qual Fabiano”.3 

Realismo: eis a palavra‑chave. A ficção, a seu ver, deveria guar‑

dar a impressão máxima de verdade. Imaginação não era o seu 

forte. Acreditava que o escritor deveria falar apenas a partir da 

experiência vivida: “Todos os meus tipos foram constituídos por 

observações apanhadas aqui e ali, durante muitos anos. É o que 

penso, mas talvez me engane. É possível que eles não sejam senão 

pedaços de mim mesmo e que o vagabundo, o coronel assassino, o 

funcionário e a cadela não existam”.4

Comecemos pelo “vagabundo”, o protagonista e narrador de 

Caetés. João Valério é um pobre‑diabo. No passado, sofreu a penosa 

experiência do rebaixamento social, agora trabalha como 
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guarda‑livros de uma firma comercial. Envolve‑se com Luísa, a 

mulher do patrão. Mas o projeto do jovem intelectual de província 

claudica não vai adiante, a exemplo do romance sobre os índios 

Caetés que, com muito esforço, ele tenta escrever e que termina por 

abandonar. No mais, acompanhamos o insosso cotidiano da 

pequena Palmeira dos Índios, com seus personagens (ou tipos) con‑

vencionais, num livro ainda bastante próximo do modelo rea‑

lista‑naturalista de Eça de Queirós especialmente.

Segundo Graciliano, seu livro de estreia era uma obra falhada. 

Aos olhos da crítica, um livro correto, mas sem força, especialmente 

se comparado aos títulos posteriores. Entre os defeitos imputados a 

Caetés, estão a superficialidade e a monotonia: a ausência de movi‑

mento — e, portanto, de enredo —, o ritmo arrastado, a falta de 

aprofundamento psicológico.

Entretanto, o livro está longe de ser um simples “exercício de 

técnica literária”. É a construção segura de um universo ficcional 

(João Valério pode ser visto como precursor de Luís da Silva, o pro‑

tagonista de Angústia) e destoa da produção corrente no começo da 

década de 1930, tanto por sua densidade temática como pela ênfase 

dada à fatura estética e ao trabalho com a linguagem.

Distanciando‑se também da escola naturalista, o livro sur‑

preende pela presença do narrador em primeira pessoa. Além do 

espaço coletivo da pequena cidade, por onde desfilam tipos curio‑

sos, temos acesso ao “caso individual”, visto de dentro.5 Não há 

ainda a oposição entre o herói e a sociedade que caracteriza o 

“romance de tensão crítica”, conforme a classificação adotada por 

Alfredo Bosi.6 O herói é mesquinho como o meio em que vive, 

ambos se revelando, como ele próprio sugere ao final do romance, 

seres tão selvagens quanto os longínquos índios Caetés.
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Em São Bernardo, a tensão aumenta consideravelmente. Paulo 

Honório, sujeito miserável, que se alfabetizou na cadeia, não des‑

cende de nenhuma família rica. Ele próprio inicia um império e uma 

família, movido por ambição, energia e força de vontade avassala‑

doras. Primeiro, apropria‑se das terras de São Bernardo, onde havia 

trabalhado como lavrador. Depois, conquista a “posse” de Mada‑

lena, professora de ideias avançadas, cuja independência colocará a 

perder tudo que foi erguido sem escrúpulos pelo fazendeiro. 

Na primeira parte do romance, vemos as ações vitoriosas do pro‑

tagonista, elevando‑se acima de sua classe como uma força nova, um 

modernizador inclemente atuando sem peias no sertão nordestino:

O meu fito na vida foi apossar‑me das terras de S. Bernardo, cons‑

truir esta casa, plantar algodão, plantar mamona, levantar a serraria 

e o descaroçados, introduzir nestas brenhas a pomicultura e a avi‑

cultura, adquirir um rebanho bovino regular. Tudo isso é fácil 

quando está terminado e embira‑se em duas linhas, mas para o 

sujeito que vai começar, olha os quatro cantos e não tem em que se 

pegue, as dificuldades são terríveis.7

Na segunda parte, sobressaem Madalena e sua resistência ao 

marido que, desnorteado, se precipita em direção à ruína: “Sim, 

senhor! Conluiada com o Padilha e tentando afastar os empregados 

sérios do bom caminho. Sim, senhor, comunista! Eu construindo e 

ela desmanchando”,8 desabafa o narrador no capítulo 24. A última 

frase é uma espécie de síntese do movimento central do enredo.

De Caetés a São Bernardo, ocorre a passagem definitiva do natu‑

ralismo, já descaracterizado no romance de estreia, para o que Otto 
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Maria Carpeaux chamou de “realismo crítico” ou “problemático”, 

em contraste com o “realismo orgânico”, de José Lins do Rego, e o 

“realismo socialista”, de Jorge Amado.9 

Romance de tensão crítica, realismo crítico…— Pela segunda 

vez, vemos a utilização do mesmo adjetivo para distinguir a catego‑

ria especial ocupada por Graciliano Ramos no contexto do romance 

da década de 1930. O autor de São Bernardo seria “crítico” (instaura‑

dor de crises) por duas razões. Primeiramente, por sua preocupação 

com a linguagem, em oposição ao culto da espontaneidade e, no 

limite, da ausência de forma que era predominante na produção 

engajada da época. Para Jorge Amado, a literatura seria um embuste, 

algo que desvirtuaria as funções políticas e didáticas do romance 

proletário,10 posição que se torna explícita na abertura de Cacau 

(1933): “Tentei contar neste livro, com um mínimo de literatura para 

um máximo de honestidade, a vida dos trabalhadores de cacau do 

sul da Bahia”. Já para o escritor alagoano, a inquietação formal não 

contraria a reflexão política. Ao contrário, torna‑a a um só tempo 

mais urgente e mais duradoura.

Em segundo lugar, a ficção de Graciliano se faz crítica por 

aprofundar a investigação psicológica alguns passos além do 

romance realista‑naturalista. Em São Bernardo, recusando o mani‑

queísmo próprio de seu tempo, o escritor une o que parecia incon‑

ciliável: a vertente social e a vertente intimista. Sem deixar de 

questionar a sociedade, o que lhe interessa é a existência interior 

de suas criaturas: 

Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter 

um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos 
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nervos dos outros homens. E um nariz enorme, uma boca enorme, 

dedos enormes.

Se Madalena me via assim, com certeza me achava extraordina‑

riamente feio.

Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a visão que me exibe 

essas deformidades monstruosas.11

A preocupação com a psicologia se radicaliza em Angústia, o 

romance da literatura brasileira moderna que talvez mais tenha sus‑

citado leituras embasadas na teoria freudiana. Trata‑se também do 

experimento mais vanguardista de Graciliano Ramos, totalmente 

centrado no monólogo interior, com o fluxo ininterrupto de associa‑

ções mentais produzindo o esgarçamento e a deformação da reali‑

dade percebida pelo narrador.

Luís da Silva é o último membro de uma família rural que 

sofreu profunda decadência. Ao trocar o campo pela cidade 

(Maceió), conhece uma miséria ainda mais extrema, sobrevivendo a 

duras penas como funcionário público e literato de aluguel. Apai‑

xona‑se por Marina, sua vizinha ambiciosa, mas é preterido em 

favor de Julião Tavares. Essa perda lhe faz recordar obsessivamente 

as inúmeras humilhações acumuladas ao longo de sua vida. 

Ressentido, violento e cruel, Luís da Silva considera o bacharel 

que lhe roubou a noiva um usurpador e nele concentra todo o seu 

ódio pelos donos de dinheiro. A inferioridade econômica e social 

desperta a frustração agressiva do personagem, que por sua vez 

produz as deformações psíquicas:
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Vivo agitado, cheio de terrores, uma tremura nas mãos, que emagre‑

ceram. As mãos já não são minhas: são mãos de velho, fracas e inú‑

teis. As escoriações das palmas cicatrizaram.

Impossível trabalhar. Dão‑me um ofício, um relatório, para datilo‑

grafar, na repartição. Até dez linhas vou bem. Daí em diante a cara 

balofa de Julião Tavares aparece em cima do original, e os meus 

dedos encontram no teclado uma resistência mole de carne gorda.12

Embora pertençam a classes diferentes, os protagonistas de São 

Bernardo e Angústia assemelham‑se pela mania de autoanálise — que 

no último chega a ser mórbida — e pela investigação da tópica do 

ciúme, ambos dialogam com o romance seminal de Machado de 

Assis, Dom Casmurro.

Em Angústia, projetam‑se lembranças de figuras e de aconteci‑

mentos da própria biografia de Graciliano Ramos. Na opinião de 

Roger Bastide, a experiência foi penosa para o escritor que, esgo‑

tado, teria saído do romance como quem foge de um encontro con‑

sigo mesmo. O resultado da fuga apareceria no livro seguinte, com 

a opção por tratar da seca, problema externo e secular, numa espé‑

cie de retorno ao “naturalismo”. Todavia, como observa o próprio 

Bastide, “é em vão que Graciliano Ramos sai do eu, [pois] são ainda 

seres ‘frustrados’ que ele encontra”.13

Vidas secas, na verdade, está bem longe do naturalismo e do 

próprio “drama da seca”, que obviamente não é o tema principal 

do autor. Mas parece de fato bem contrastante em relação à obra 

anterior, não apenas pela adoção do foco narrativo da terceira pes‑

soa mas também pela presença de um certo “espírito poético”, a 

revelar um escritor mais humano e compassivo, porventura can‑

sado da brutalidade e do pessimismo de seus primeiros romances. 
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À perspectiva centrada no indivíduo, sucede a focalização do cole‑

tivo, tornada evidente na fórmula plural Vidas secas (título parado‑

xal em que o substantivo e o adjetivo se negam mutuamente).

Primeiro romance escrito após a prisão, o livro parecia carregar 

as marcas daquela experiência decisiva. Na cadeia, vivendo em pro‑

miscuidade com vagabundos e malandros, pudera fazer a desco‑

berta da humanidade dos estratos mais humildes. Sem isso, não 

teria sido possível o aparecimento de Vidas secas. Em Memórias do 

cárcere, afirma o escritor: “Precisamos viver no inferno, mergulhar 

nos subterrâneos sociais, para avaliar ações que não poderíamos 

entender aqui em cima”.14 

Com efeito, embora seja evidente a superioridade intelectual da 

voz narradora, o ponto de vista a respeito dos pobres não é o “de 

cima”, não tem como origem a casa grande. Não se enreda na “cor‑

dialidade” e na fusão emotiva com o povo, descrita e celebrada no 

Ciclo da Cana‑de‑Açúcar, de José Lins do Rego, nem se restringe ao 

paternalismo da ficção proletária de Jorge Amado. 

A representação do outro, problema central do romance de 

1930, se faz sem falsa simpatia e, o mais importante, sem que uma 

voz seja atribuída de fora (e de cima) aos sertanejos. Foi assim, 

segundo Luís Bueno, que o escritor “deu um xeque‑mate no 

romance proletário”, pois:

ninguém figuraria o outro de uma forma tão complexa no plano do 

pensamento e ao mesmo tempo tão orgânica no plano da arte, por‑

que ninguém fora capaz de preservar o outro como outro, com toda 

sua complexidade e com suas razões, e assim, nessa inteireza, inte‑

ressar‑se por ele.15 
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visão geral da obra: ficção e confissão

Sem deixar de ser literatura engajada, Vidas secas recusa radical‑

mente a simplificação formal. A construção do romance é complexa. 

A estilização do mundo sertanejo obtém alto rendimento estético, 

constituindo uma síntese das conquistas do escritor em seu caminho 

de depuração do realismo.

Transformando‑se de livro para livro, numa oscilação entre os 

polos do romance e da confissão, a ficção de Graciliano Ramos 

decanta‑se ao máximo antes de extinguir‑se no final dos anos 1930, 

com Vidas secas. Mas a não ficção que predomina em seguida pre‑

serva as conquistas formais e linguísticas, ao mesmo tempo em que 

apresenta os fundamentos indispensáveis para a compreensão inte‑

gral da obra romanesca.
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