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POSSEBOM, Rute Augusto. Infância, de Graciliano Ramos – Memória ou 

Autobiografia?  Dissertação de Mestrado. Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Literatura e Crítica Literária. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, 

Brasil, 2011, 112p.  

 

Esta dissertação tem por objetivo refletir sobre a problemática proposta pela obra 

Infância, de Graciliano Ramos. A leitura, a análise e mesmo a pesquisa da fortuna 

crítica recolocam, de forma reiterada, a possibilidade de se interpretar o texto como 

uma composição própria da narrativa ficcional ou, ainda, como uma autobiografia. É 

nessa perspectiva de mão dupla que esta investigação se propõe. Como hipótese de 

trabalho, buscamos testar, a partir das marcas da memória e das vozes que fizeram 

parte da infância do narrador, a qualidade da obra como pertencente ao gênero 

autobiográfico. Uma segunda hipótese leva-nos à leitura do texto em suas 

características fragmentárias que apontam para uma estrutura que se compõe como 

um conjunto de contos e, portanto, como uma obra ficcional. Para a verificação das 

hipóteses, estudou-se o gênero autobiográfico, a memória na construção da história, 

a importância da linguagem poética e, por meio de excertos selecionados, a 

exposição das faces do narrador em suas relações no contexto familiar e escolar, 

assim como o seu próprio autorretrato. Como conclusão, a pesquisa sugere uma 

leitura dupla da obra. Se por um lado, aspectos da vida de Graciliano Ramos estão 

presentes na narrativa, por outro, a linguagem poética institui a máscara e o 

fingimento. A dominância do caráter memorialístico permite, portanto, a apreensão 

de traços do real e, ao mesmo tempo, transmuta o passado do menino, 

caracterizando-o como protagonista de uma narrativa também ficcional.  

 

Palavras-chave: Infância – Graciliano Ramos – gênero – memória – autobiografia  
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ABSTRACT 

 

POSSEBOM, Rute Augusto. Infância, de Graciliano Ramos – Memória ou 

Autobiografia?  Dissertação de Mestrado. Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Literatura e Crítica Literária. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, 

Brasil, 2011, 112p. 

 

The objective of this dissertation is to reflect upon the problematic proposed by 

Infância by Graciliano Ramos. The reading, analysis and even the process of 

research of secondary sources reinforce, repeatedly, the possibility of interpreting the 

text as a composition proper to fictional narratives or even as an autobiography. It is 

in this two-way perspective that this investigation is proposed. The hypothesis is to 

test, based on the traces of memory and on the voices that were part of the narrator‟s 

childhood, the value of the work as part of the genre of autobiography. A second 

hypothesis takes us to a reading of the texts in its fragmentary characteristics which 

denote a structure that forms a group of stories and, consequently, a fictional work. 

So as to verify the hypotheses, a study was carried out about autobiography, 

memory in the construction of the story, the importance of poetic language and, using 

selected extracts, the exposure of facets of the narrator in his relationships in the 

context associated with family and school, as well as his own self-portrait. As a 

conclusion, the research suggests a double reading of the work. If, on the one hand, 

aspects of Graciliano Ramos‟s life are present in the narrative, on the other hand, 

poetic language constitutes a mask and pretence. Therefore, the predominance of 

aspects strongly founded on memory allows one to apprehend traces of reality and, 

at the same time, transforms the past of the boy, characterizing him as the 

protagonist of a narrative which is also fictional.  

 

Keywords: Infância – Graciliano Ramos – literary genre – memory - autobiography  



9 

 

SUMÁRIO 

 

Introdução ....................................................................................................... 10 

1 O gênero autobiográfico .............................................................................. 14 

1.1 A dificuldade acerca da definição de autobiografia................................... 16 

1.2 O gênero autobiográfico e a natureza do pacto ........................................ 19 

1.3 O contrato de leitura .................................................................................. 20 

2 Infância: gênero de fronteira ....................................................................... 24 

3 A importância da memória............................................................................ 33 

4 A linguagem poética em Infância ................................................................ 42 

4.1 Sensibilidade poética em Infância ........................................................... 44 

4.2 A poeticidade na constituição da obra ...................................................... 48 

4.3 A linguagem metafórica na construção das cenas narrativas .................. 56 

4.3.1 A injustiça ............................................................................................... 56 

4.3.2 Os pais ................................................................................................... 62 

4.3.3 José da Luz ........................................................................................... 67 

5 Memória e imaginação ................................................................................. 69 

5.1Fragmentação, memória e estrutura da obra ............................................. 70 

5.2 A natureza  ................................................................................................ 71 

5.3 Álbum de família ....................................................................................... 75 

5.4 O autorretrato – reconhecimento da individualidade ................................ 81 

5.5 O medo diante da autoridade ................................................................... 86 

5.6 A escola .................................................................................................... 89 

5.7 O caminho para a formação literária do menino ...................................... 95 

Conclusão ...................................................................................................... 106 

Referências .................................................................................................... 109 

 

 



10 

 

INTRODUÇÃO  

O menino é pai do homem. 
Machado de Assis 

 

  

 O interesse pelo estudo da obra Infância surgiu após a leitura do capítulo “O 

cinturão”, que instigou para o conhecimento integral do romance, o qual despertou o 

anseio de analisar o modo como o narrador recria aspectos relacionados à sua 

infância, quando, além de não sentir o afeto dos pais e o carinho dos professores, 

esteve sujeito a castigos e injustiças constantes. Ademais, o desejo de tentar 

desvendar o gênero – romance ficcional ou autobiografia – nasceu após  leituras 

sobre a fortuna crítica da obra.   

 Assim, esta dissertação tem por objetivo enfrentar a problemática dos 

gêneros, uma vez que a leitura da obra, assim como sua fortuna crítica, possibilitam 

a interpretação como uma composição própria da narrativa ficcional ou, ainda, como 

um texto autobiográfico.  

 Além disso, o trabalho com o texto conduziu-nos a verificar as seguintes 

hipóteses: I – testar, a partir das marcas da memória e das vozes que fizeram parte 

da infância do narrador, a obra como pertencente ao gênero autobiográfico; II – ler o 

texto em suas características fragmentárias como um conjunto de contos, portanto, 

como uma narrativa ficcional.   

 Para que o objetivo fosse alcançado e as hipóteses testadas, buscou-se apoio 

na fortuna crítica da obra, bem como nos textos que analisam as características do 

gênero autobiográfico e a importância da memória na elaboração de uma 

autobiografia ou de um texto ficcional. Dessa forma, procurou-se analisar a 

construção da narrativa, como recordações do narrador, o qual se debruça sobre o 

passado vivido e conta as experiências da infância inseridas em uma sociedade 

marcada pelo patriarcalismo e pela submissão. 

 Após a leitura do texto e com o auxílio das informações recolhidas na fortuna 

crítica, pode-se também afirmar que o livro ultrapassa os limites da vida do mestre 

Graça – como era chamado por seus amigos  e pessoas mais íntimas – para julgar o 

meio em que ele viveu e a formação do homem nordestino. Para corroborar essa 

afirmação, cita-se Garbuglio (1987, p. 173), que afirma: “Infância transcende a vida 

de Graciliano para se colocar como julgamento severo do meio e da formação do 

homem do Nordeste”.   
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 Assim, no primeiro capítulo, aborda-se a autobiografia e o romance 

autobiográfico – com apoio de Philippe Lejeune, Bakhtin, Starobinski, Vapeareau, 

Miranda e Viñao, que, ao longo de suas pesquisas sobre a estrutura dos gêneros 

narrativos, observam a dificuldade e as nuances que permeiam os textos sobre a 

autobiografia, em razão do tênue limite que divide a autobiografia da ficção 

autobiográfica. 

 O segundo capítulo, dedicado à discussão da obra, expõe a opinião de 

críticos e teóricos a respeito da região fronteiriça de gênero que, na obra, permeia 

ora o campo da autobiografia, ora o do ficcional, ora de uma possível indefinição de 

gêneros. 

Além disso, percebe-se que o ato de escrever sobre sua vida representa uma 

forma de o narrador buscar a liberdade que tanto almejava. Ademais, falar sobre 

seus sentimentos e angústias sem nenhuma coerção, narrar as surras e regras 

preestabelecidas que tanto o perseguiram foi a forma que encontrou de  resgatar e 

representar uma infância que não lhe propiciou as alegrias próprias de ser criança.  

 

Era como se me fechassem uma porta, porta única, e me deixassem 
na rua, à chuva, desgraçado, sem rumo. Proibiam-me rir, falar alto, 
brincar com os vizinhos, ter opiniões. Eu vivia numa grande cadeia. 
Não, vivia numa cadeia pequena, como papagaio amarrado na 

gaiola. (I, 2008, p. 181)
 1

 

 
 
 

Assim, o narrador não mais sujeito ao autoritarismo e à coerção que o 

subjugavam como ser pequeno e indefeso, pode vivenciar integralmente a liberdade,  

própria do ato da escrita. Dessa forma, seu objetivo não se concentra em contar sua 

história como ela foi – tal como faria um historiador atento apenas aos fatos –, mas 

apresentá-la influenciado pela emoção e pelas memórias que revive ao escrevê-la. É 

possível, portanto, afirmar que Infância representa a forma catártica2 de livrar-se 

daquilo que o incomoda e lhe faz mal.  

Durante a leitura, observa-se que o próprio narrador confirma e concretiza essa 

característica ao contar o episódio que lhe marcou em profundidade. Fora “visitar” o 

                                                
1
 As citações referentes à obra Infância serão indicadas pela letra “I” seguida do número da página 

correspondente. 
2
 O termo “catártica” foi aqui usado conforme teoria aristotélica que define a catarse como algo que 

permite a libertação daquilo que oprime a alma. 
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local em que acontecera um incêndio e vira um corpo carbonizado. Isso lhe causou 

grande mal-estar. Para livrar-se da sensação ruim, resolve contar o que viu (I, p. 79): 

 

Cheguei a casa precisando confessar-me, livrar-me da recordação 
medonha. Narrei o que vira e o que ouvira: fagulhas alcançando a 

palha, roendo a palha, semeando estragos; a mulher conduzindo 
móveis, defendendo a virgem Maria, sucumbindo enrolada em 
chamas, depois estirada no chão, sem braços e sem pernas, os 
dentes arreganhados numa careta. Dois buracos tenebrosos, 
gelatina esverdeada a correr das ventas.  
Arrepiava-me, repetia a descrição, excitava-me tanto que meus pais 

tentaram acalmar-me, reduzir o sinistro.  (grifo nosso) 
 

 

 Essa necessidade de narrar corrobora a ideia de que escrever Infância 

representa um ato de liberdade para o narrador que vivenciou situações difíceis 

durante toda a infância e início da adolescência – período destacado na obra. 

Expurgar o mal que lhe fizeram – às vezes, sem intenção, pois todos estavam 

sujeitos às mesmas regras de uma sociedade patriarcal – está presente nas páginas 

da obra.  A predestinação parece se reproduzir em todos os aspectos narrados. Não 

há como fugir das situações que envolvem cada personagem que  vivenciou a 

experiência da seca nordestina. Reitera essa ideia a afirmação de Candido (1992, p. 

53-54):  

 

Lendo Infância, concluímos que os livros de Graciliano Ramos se 

concatenam num sistema literário pessimista. Meninos, rapazes, 
homens, mulheres; pobres, ricos, miseráveis; inteligentes, cultos, 
ignorantes – todos obedecem a uma fatalidade cega e má. Vontade 
obscura de viver, mais fortes nuns que noutros, que os leva a 
caminhos pré-traçados pelo peso do meio social, físico, doméstico. A 
vida é um mecanismo de negaças em que procuramos atenuar o 
peso inevitável dessas fatalidades: e parecemos ridículos, maus, 
inconsequentes. [...] O narrador de Infância se encarrega de nos 
ensinar algumas das razões dessa cadeia necessária de sofrimentos. 
Os castigos imerecidos, as maldades sem motivo, de que são vítimas 
os fracos, estão na base da organização do mundo. [...] Um artista 
nada mais faz do que tomar os lugares-comuns e renová-los pela 
criação.  

 
 

 Essa renovação a que se refere Antonio Candido só pôde ser construída a 

partir das memórias do narrador e das reminiscências das personagens que com ele 

conviveram. Assim, no terceiro capítulo desta pesquisa, procurou-se abordar a 
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importância, na construção da narrativa, da memória, por meio da qual são 

relembradas situações envoltas em névoas, que não permitem que o narrador fale 

com certeza sobre os fatos. A ruptura – entre o passado vivido e reconstruído  e o 

presente – vem marcada pela própria estrutura textual, que permite que o livro seja 

lido em forma de contos ou de romance. 

  O quarto capítulo destaca a linguagem poética. Com ela, o narrador constrói 

metáforas e as entrega ao leitor, que se coloca diante da multiplicidade de 

significados da obra.  

 O quinto capítulo é dedicado, pontualmente, à análise da obra. A partir de 

excertos escolhidos, são discutidas as faces de Graciliano: sua vida familiar e 

escolar, o medo diante da autoridade, seu autorretrato, em especial, a seca 

nordestina, o contexto de época e, finalmente, sua formação literária.  

 As leituras realizadas possibilitaram, entre outros resultados relevantes, 

conhecer um pouco a educação familiar e escolar no Brasil do começo do século 

XX, em especial no interior do Nordeste; e o estilo e a arte de narrar de um grande 

escritor, os quais o inseriram no rol dos principais nomes da Literatura Brasileira. 

Assim, espera-se com esta pesquisa contribuir para o estudo da obra Infância, em 

particular, e, de forma ampla para o estudo da questão que envolve o gênero de 

fronteira.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

CAPÍTULO 1  

O GÊNERO AUTOBIOGRÁFICO 

 

I write fiction and I‟m told it‟s autobiography, 
I write autobiography and I‟m told it‟s fiction,  

so since I‟m so dim and thery‟re so smart, 
let them decide what it is or it isn‟t.3 

Philip Roth 

 

Neste capítulo, serão apresentadas algumas interpretações relacionadas ao 

gênero autobiográfico a partir de dois aspectos: o primeiro,  direcionado a uma 

reflexão mais abrangente sobre o conceito de “autobiografia”; o segundo, focado no 

livro Infância, buscará analisar se existe um gênero dominante que se insere na 

obra.  

Inicialmente, convém abrir espaço para as principais marcas do gênero 

intimista, conforme a afirmação de Remédios (1997, p. 9) de que a crença no 

indivíduo, a atitude confessional e o objetivo de preservar um capital de vivências, 

recordações e fatos históricos estão sempre presentes neste tipo de texto. Em 

seguida, questionam-se os motivos que levam alguém a ler uma autobiografia. Entre 

as possibilidades, podem estar a curiosidade, a identificação com a personagem ou 

com os problemas narrados, a busca por uma consolação que envolve situações 

vivenciadas na prática e até mesmo a admiração pelo protagonista.  

A verdade é que a literatura denominada intimista ou confessional permite uma 

aproximação entre o autor e o leitor, pois ela traz o eu de alguém que abre sua vida 

e narra situações com a mais profunda emoção. Trata-se, no dizer de Remédios, de 

uma “literatura centrada no sujeito, pois o sujeito é objeto de seu próprio discurso” 

(1997, p. 9). Por este motivo, a literatura confessional apresenta um limite bastante 

sutil e o entrecruzamento contínuo dos diversos gêneros que a compõem.  

Embora o gênero confessional, remonte, segundo Lejeune, ao século XII (como 

por exemplo, as cantigas de amor e de amigo), o estabelecimento da sociedade 

burguesa, no século XVIII, e a noção de indivíduo colaboram para o fortalecimento e 

definição do gênero intimista, que traz consigo as modalidades autobiográficas, 

confessionais etc.   

                                                
3
 Eu escrevo ficção e me dizem que é autobiografia, eu escrevo autobiografia e me dizem que é 

ficção, então, dado que sou tão obtuso e eles tão inteligentes, deixem-nos decidirem o que é ou não 
é.  
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Ademais, a respeito desse gênero, destacam-se duas definições convergentes 

e importantes a respeito da autobiografia. A primeira é a de Lejeune (2008, p. 14): 

“Narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, 

quando focaliza sua história individual, em particular  a história de sua 

personalidade”. A outra, de Starobinski  (1970, p. 157), propõe:  

  

La biografie d‟une personne faite par elle-même: cette définition de 
l‟autobiographie détermine le caractère propre de la tâche et fixe ainsi 
les conditions générales (ou génériques) de l‟écriture 

autobiographique. Il ne s‟agit pas ici, à proprement parler, d‟un genre 
littéraire: réduits à l‟essentiel, ces conditions exigent d‟abord l‟identité 
du narrateur et du héros de la narration; elles exigent ensuite qu‟il y 
ait précisément narration et non pas description. La biographie n‟est 

pas un portrait; ou, si on peut la tenir pour un portrait, elle y introduit 

la durée et le mouvement. [...]
4
 

 

 
Como se pode ver, os dois estudiosos colocam a condição de alguém 

escrever sobre a sua vida, preferencialmente, em uma narrativa. Apesar disso, não 

se pode negar a dificuldade de se estabelecer o limite entre a autobiografia e a 

ficção autobiográfica, pois se  trata de um tipo de texto cujas fronteiras são bastante 

tênues.  

Para ampliar a pesquisa conceitual e a reflexão sobre as possíveis 

interpretações a respeito do gênero autobiográfico, além de Lejeune e de 

Starobinski,  buscou-se apoio também em  Vapeareau, Miranda, Bakhtin e Viñao.  

  

 

 

 

 

 

                                                
4
 A biografia de uma pessoa feita por ela mesma: esta definição de autobiografia determina o caráter 

próprio da tarefa e fixa, desta forma, as condições gerais (ou genéricas) da escritura autobiográfica. 
Não se pretende, aqui, exatamente falar de um gênero literário: reduzidas ao essencial, as condições 
exigem, inicialmente, abordar a identidade do narrador e do herói da narração; em seguida, elas 
exigem que haja precisamente uma “narração” e não apenas uma “descrição”. A biografia não é um 
retrato; ou, se couber um pouco de um retrato, a ele se acrescentam a duração e o movimento. [...] 
(tradução livre). 
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1.1 A dificuldade que envolve a definição da autobiografia  

 

Segundo Lejeune, a palavra autobiografia foi importada da Inglaterra, no início 

do século XIX, com dois sentidos. Um deles, presente no Dictionnaire universel des 

littératures, foi explicitado, em 1876, por Vapereau: “autobiografia: (...) obra literária, 

romance, poema, tratado filosófico etc., cujo autor teve a intenção, secreta ou 

confessa, de contar sua vida, de expor seus pensamentos ou de expressar seus 

sentimentos”. O autor acrescenta ainda que “a autobiografia abre um grande espaço 

à fantasia e quem a escreve não é absolutamente obrigado a ser exato quanto aos 

fatos, como nas Memórias, ou a dizer toda a verdade, como nas confissões (apud 

LEJEUNE, 2008, p. 53-54). Além disso, é importante lembrar que Aristóteles já havia 

afirmado que a diferença entre o historiador e o poeta consiste no fato de que o 

primeiro tende a narrar o que aconteceu e o segundo, o que poderia ter acontecido. 

Assim, “a poesia permanece no universal e a História estuda apenas o particular. O 

universal é o que tal categoria de homens diz ou faz em tais circunstâncias, segundo 

o verossímil ou o necessário” (Aristóteles, s/d, p. 252).  

 O outro sentido para o gênero autobiográfico é oferecido por Larousse, em 

1886, conforme citação de Lejeune (2008, p. 53): “a vida de um indivíduo escrita por 

ele próprio. [...] Mas, num sentido mais amplo, „autobiografia‟ pode designar também 

qualquer texto em que o autor parece expressar sua vida ou seus sentimentos, 

quaisquer que sejam a forma do texto e o contrato proposto por ele”.  

   Ademais, abordando o aspecto da possibilidade de a autobiografia se abrir 

para a fantasia, Miranda (1992, p. 30) fornece sua contribuição:  

 

A autobiografia, mesmo se limitada a uma pura narração, é sempre 
uma autointerpretação, sendo o estilo o índice não só da relação 
entre aquele que escreve e seu próprio passado, mas também o do 
projeto de uma maneira de dar-se a conhecer ao outro, o que não 
impede o risco permanente do deslizamento da autobiografia para o 
campo ficcional, o seu revestir-se da mais livre invenção. Apesar do 
aval da sinceridade, o conteúdo da narração autobiográfica pode 
perder-se na ficção, sem que nenhuma marca decisiva revele de 
modo absoluto essa passagem, porquanto a qualidade original do 
estilo, ao privilegiar o ato de escrever, parece favorecer mais o 
caráter arbitrário da narração que a fidelidade estrita à reminiscência 
ou o caráter documental do narrado. 
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Além disso, há que se levar em consideração duas questões: a primeira diz 

respeito ao fato de que a narrativa autobiográfica seleciona, por meio das 

lembranças, as experiências vividas; a segunda relaciona-se à influência do 

dialogismo, uma vez que a vida narrada sofre interferência de outras que trazem 

embutidas diferentes lembranças.  

Assim, a possibilidade do ficcional é ampliada em razão das emoções que se 

interligam no momento da escritura e da seleção de fatos escolhidos pelo narrador e 

pelas pessoas que o ajudam a recompor a sua vida. Além disso, é de vital 

importância perceber que o narrador revê suas experiências e as recria com o olhar 

do presente. Em Bakhtin (1997b, p. 168-169), encontramos: 

  

Uma parte considerável de minha biografia só me é conhecida 
através do que os outros – meus próximos – me contaram, com sua 
própria tonalidade emocional: meu nascimento, minhas origens, os 
eventos ocorridos em minha família, em meu país quando eu era 
pequeno (tudo o que não podia ser compreendido, ou mesmo 
simplesmente percebido pela criança). Esses elementos são 
necessários à reconstituição um tanto quanto inteligível e coerente 
de uma imagem global da minha vida e do mundo que o rodeia; ora, 
todos esses elementos só me são conhecidos – a mim, o narrador da  
minha vida – pela boca dos outros heróis dessa vida. Sem a narrativa 
dos outros, minha vida seria, não só incompleta em seu conteúdo, 
mas também internamente desordenada, desprovida dos valores que 
asseguram a unidade biográfica.  

 
 

 
Complementando a possibilidade relacionada ao duplo ficção/realidade, Viñao 

(apud REGO et alli, 2006, p. 273-274) afirma que 

 

Onde acaba a ficção e onde começa a realidade? Como se 
entrelaçam ambas na memória? Quais são os limites ou indicadores 
aos quais recorrer, em cada caso para elucidar se estamos diante de 
uma autobiografia romanceada, mais ou menos imaginária, ou uma 
novela com elementos autobiográficos? [...] Todos, sem exceção, 
recriamos o passado e mesclamos recordações e esquecimentos. A 
memória não é um espelho, sim um filtro, e o que sai, através deste 
filtro, não é nunca a realidade mesma, sim uma realidade sempre 
recriada, reinterpretada e, às vezes, consciente ou 
inconscientemente imaginada até o ponto que pode chegar na mente 
daquele que recorda, a substituir, com vantagem, o realmente 
acontecido.   

 
 



18 

 

Lejeune, Vapeareau, Miranda, Bakhtin, Starobinski e Viñao fornecem 

contribuições valiosas para se afirmar que a confirmação do gênero autobiográfico é 

complexa e prevê a coexistência com a ficcionalidade. Todos reconhecem a 

presença da fantasia e apontam para a linha tênue entre essa e a realidade, a ponto 

de não se perceber onde uma termina e a outra se inicia. Fica-se, portanto, à mercê 

das reminiscências do narrador, que pode transitar entre a ficção e a realidade 

conforme o nível de verossimilhança que constrói na narrativa. Isso coloca em 

evidência o paradoxo presente na autobiografia: a presença de um discurso que 

parece verídico, mas é expresso de forma artística.  

 Ademais, Turchi (1997, p. 209), abordando a questão do duplo – 

verídico/artístico, afirma que 

 

Se, por um lado, a autobiografia não pode ser plenamente confiável – 
qualquer leitor menos ingênuo não confundiria um texto 
autobiográfico com a inequívoca declaração de verdade –, por outro, 
não afeta a crença no ocorrido, há uma espécie de contrato entre 
autor e leitor, que é mantido. Assim, o memorialista se coloca entre 
este duplo e simultâneo foco, sendo suas memórias uma visão 
personalizada de sua história. A autobiografia literária não é, 
portanto, a invenção de algo não vivido, mas são os fatos revistos, à 
distância, pelo sujeito que lhes imprime tonalidades da imaginação.  

 

 

 Como se pode perceber, o gênero autobiográfico requer atenção, pois 

apresenta desafios relacionados às linhas que delimitam as diversas narrativas. O 

próprio Lejeune admite, por exemplo, a falibilidade do critério relacionado à pessoa 

gramatical, pois a primeira pessoa pode ser utilizada no romance e na autobiografia, 

e sugere que a autenticidade pode se configurar melhor na ficção por essa permitir 

maior liberdade no ato da confissão.   

 Além das características expostas, destaca-se um ponto que, para Lejeune 

(2008, p. 23), é bastante significativo: o nome próprio.  

 

[...] nos textos impressos, a enunciação fica inteiramente a cargo de 
uma pessoa que costuma colocar seu nome na capa do livro e na 
folha de rosto, acima ou abaixo do título. É nesse nome que se 
resume toda a existência do que chamamos de autor: única marca 

no texto de uma realidade extratextual indubitável, remetendo a uma 
pessoa real, que solicita, dessa forma, que lhe seja, em última 
instância, atribuída a responsabilidade da enunciação de todo o texto 
escrito. Em muitos casos, a presença do autor no texto se reduz 
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unicamente a esse nome. Mas o lugar concedido a esse nome é 
capital: ele está ligado, por uma convenção social, ao compromisso 
de responsabilidade de uma pessoa real, ou seja, de uma pessoa 
cuja existência é atestada pelo registro em cartório e verificável.  
 
 

 Para Lejeune, o gênero autobiográfico não admite níveis: a autobiografia não 

pode parecer, deve ser. Ainda que o herói se pareça com o autor, se ambos não 

tiverem o mesmo nome, não se pode classificar a obra como autobiográfica. Para 

ele, mesmo que haja subentendidos do autor ou suposição do leitor, a autobiografia 

não será configurada sem a presença do nome próprio.  

 Diante dessas contribuições, percebe-se que a estrutura da obra Infância e a 

ausência do nome próprio contribuem para a difícil interpretação de gênero 

autobiográfico.  

 

 

1.2 O gênero autobiográfico e a natureza do pacto  

  

 Lejeune, ao analisar o gênero autobiográfico, afirma que existem três 

possiblidades de se caracterizar uma narrativa: romance, autobiografia e uma 

terceira, à qual ele nomeia como “indeterminada”.  

 Segundo ele, utilizando-se de dois critérios, é possível classificar todos os 

casos:  

a) relação entre o nome da personagem e o nome do autor;  

b) natureza do pacto firmado pelo autor. 

 

Para cada um dos critérios, há três possibilidades:  

           1 - Relação entre personagem e nome do autor. Nesse caso, a personagem 

a) tem nome definido; 

b) não tem nome;  

c) tem o mesmo nome do autor. 

 

2 -  Quanto à natureza do pacto, pode-se ter:  

 a) pacto romanesco (que equivale ao ficcional, pois não há identidade de 

nomes);  
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b) pacto autobiográfico (quando apresenta identidade autor-narrador-

personagem);  

c) ausente (ou pacto zero, quando há ausência de qualquer um dos pactos 

citados anteriormente ou quando a personagem não apresenta nome).   

 

 A partir das possíveis combinações, Lejeune estabelece as seguintes 

situações:  

1.   se   o   nome  da personagem  for  diferente  do nome  do  autor,  exclui-se  a   

      possibilidade de uma autobiografia, ou seja, o texto é ficcional; 

2. se o nome da personagem for igual ao nome do autor, exclui-se a        

possibilidade de ficção; há, nesse caso, a presença da autobiografia. 

3. se o nome da personagem for igual a zero (ou seja, a personagem não é 

nomeada), o texto será classificado como indeterminado e dependerá do 

pacto [romanesco, autobiográfico ou ausente] feito pelo autor com o leitor. 

Caso o pacto também não tenha sido expresso, o texto sofrerá a interferência 

do leitor e, diante dessa ausência, a indeterminação será ainda maior.  

 

Analisando-se esses critérios estabelecidos, vê-se que Infância está inserida 

no último parâmetro. Sendo assim, cabe a definição a respeito de um contrato ao 

qual Lejeune denominou contrato de leitura.  

 

 

1.3 O contrato de leitura  

 

   Lejeune, analisando a questão da autobiografia, levanta um aspecto 

essencial – o contrato de leitura –, e sugere que existe uma relação, explícita ou 

não, entre produtor, obra e leitor. Para o teórico, esse contrato pode ser assim 

explicado (2008, p. 57-58):  

 

1 – O que chamo de autobiografia pode pertencer a dois sistemas 
diferentes: um sistema referencial „real‟ (em que o compromisso 
autobiográfico, mesmo passando pelo livro e pela escrita, tem valor 
de ato) e um sistema literário, no qual a escrita não tem pretensões à 
transparência, mas pode perfeitamente imitar, mobilizar as crenças 
do primeiro sistema. Muitos fenômenos  de ambiguidade  ou  de  
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mal-entendido vêm dessa posição instável [entre o sistema 
referencial real e o literário]. 
2 – Em relação ao autor, pode haver defasagem entre sua intenção 
inicial e a intenção que lhe será atribuída pelo leitor, seja porque o 
autor desconhece os efeitos induzidos pelo modo de apresentação 
que escolheu, seja porque entre ele e o leitor existem outras 
instâncias: muitos elementos que condicionam a leitura (subtítulo, 
classificação genérica, publicidade, adendo) podem ter sido 
escolhidos pelo editor e já interpretados pelos meios de 
comunicação.  
3 – Enfim, é preciso admitir que podem coexistir leituras diferentes do 
mesmo texto, interpretações diferentes do mesmo „contrato‟ 
proposto. O público não é homogêneo. Os diferentes editores, as 
diversas coleções se dirigem a públicos que não são sensíveis aos 
mesmos signos, nem julgam segundo os mesmos critérios. No 
„Pacto‟, minha tendência foi considerar-me como representativo do 
„leitor médio‟ e, consequentemente, transformei minhas reações de 

leitura em norma.  

 

 Diante dessas considerações, entende-se que a questão do gênero 

autobiográfico abriga, além das dificuldades relacionadas à interpretação do gênero 

narrativo, outro ponto bastante relevante: o leitor, que, diante de um texto ambíguo, 

também interfere na denominação, pois este pode escolher o tipo de leitura. Sobre 

esse assunto, Lejeune (2008, p.46) afirma: “é nesse nível global que se define a 

autobiografia: é tanto um modo de leitura quanto um tipo de escrita, é um efeito 

contratual historicamente variável”.  

 Miranda (1992, p. 145) também fornece uma contribuição ao estudar o 

assunto, pois para se ler Infância é necessário estar atento às informações 

fornecidas pelo narrador, uma vez que essas vêm enevoadas e fragmentadas, 

permitindo interpretações diversificadas:  

 

 

[...] A ideia que se tem do real não é a mesma para o historiador e 
para o ficcionista ou memorialista, pois enquanto um trabalha para a 
produção de um sentido único, em cuja esfera deverá permanecer, o 
outro trabalha baralhando pistas e fazendo de seu texto a base de 
uma leitura infinitamente múltipla e multiplicada.   

 
 
 

 Miranda (1992, p. 19) também comenta a questão do pacto e indica que, a 

partir desse, o leitor se vê envolvido na história narrada e, num processo de 
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identificação, por meio do registro autobiográfico ou ficcional, reflete sobre seu 

passado infantil. A escrita, dessa forma, permite estabelecer o pacto de leitura, feito 

pelo leitor, que analisará o funcionamento da memória como linguagem, a fim de 

perceber de que forma e em que medida se entrelaçam a memória e a imaginação. 

Dessa forma, será possível analisar o posicionamento do narrador diante de uma 

época vivenciada, da qual este é, ao mesmo tempo, produtor do discurso 

memorialístico e testemunha dos fatos narrados, que, por sua vez, sofreram também 

a influência da voz das pessoas que participaram desse entrelaçamento.  

 

 

Despertado para o problema, o leitor pode transformar-se de mero 
consumidor ou espectador em produtor e colaborador na função de 
resgatar um passado que também lhe pertence e para a qual o texto 
efetivamente contribui, ao delegar um papel relevante e mais 
consequente à reflexão sobre as relações entre experiência pessoal 
e registro, autobiográfico ou “fingido” pela escrita, e ao colocar no 
palco dos debates uma exemplar experiência política, intelectual e 

artística do passado: a de Graciliano Ramos.  
 

   

 Starobinski (1991, p. 188-189), comentando sobre o que chama de  

transparência absoluta de uma autobiografia, afirma que 

 

Mas essa transparência absoluta se produz em vão. Não basta 
oferecer-se a todos os olhares, é preciso ainda que os outros 
aceitem ver a verdade assim oferecida; é preciso que tenham o dom 
de ouvir essa linguagem. [...]  

 
 
 

 O mesmo estudioso (1991, p. 189), analisando os textos autobiográficos de 

Rousseau, faz uma avaliação sobre a autobiografia que serve de apoio à análise 

relacionada ao objeto de estudo desta pesquisa, uma vez que aborda a questão do 

conhecimento do outro sobre o autobiografado e corrobora a importância do contrato 

de leitura levantada por Lejeune:  

 

  O erro está, portanto, no olhar dos outros. Jean-Jacques é 
inteiramente conhecível e é inteiramente desconhecido. Embora viva 
a descoberto, tudo se passa como se dissimulasse. Em presença 
dos outros, aos que crê oferecer-se candidamente, percebe que sua 
verdade permanece oculta, como se ele se disfarçasse, como se 
usasse uma máscara. Assim, por culpa dos outros, parece dissimular 
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segredos inconfessáveis, ele que avança na luz do dia... O que os 
escritos autobiográficos vão colocar em discussão não será o 
conhecimento de si propriamente dito, mas o reconhecimento de 
Jean-Jacques pelos outros. O que é problemático aos seus olhos, 
com efeito, não é a clara consciência de si, a consciência do “em si” 
e do “para si”, mas a tradução da consciência de si em um 
reconhecimento vindo de fora.  

 
 

 Após esses comentários, é possível afirmar que, segundo Lejeune (2008, p. 

46-47), “conseguir oferecer uma fórmula clara e total da autobiografia seria na 

verdade um fracasso”, pois  

A história da autobiografia seria então, antes de tudo, a história de 
seu modo de leitura: história comparativa na qual poderíamos fazer 
dialogar os contratos de leitura propostos pelos diferentes tipos de 
texto (pois nada adiantaria estudar a autobiografia isoladamente, já 
que, assim como os signos, os contratos só têm sentido por seus 
jogos de oposição), e os diferentes tipos de leitura a que esses textos 
são realmente submetidos. Se podemos dizer que a autobiografia se 
define por algo que é exterior ao texto, não se trata de buscar, 
aquém, uma inverificável semelhança com uma pessoa real, mas sim 
de ir além, para verificar, no texto crítico, o tipo de leitura que ela 
engendra, a crença que produz.  

 

A partir dos breves excertos dos estudiosos, percebe-se que o leitor também 

é importante nessa discussão. Dessa forma, além da dificuldade relacionada aos 

limites para se classificar o texto, é necessário levar em consideração os vários 

fatores ligados à leitura e ao contexto da obra. Justificam-se, assim, as diversas 

opiniões de críticos e estudiosos de Infância, que apresentam pontos convergentes 

e divergentes na interpretação do gênero ao qual a obra pertence. Alguns preferem 

considerá-la autobiografia; outros, porém, optam por vê-la como ficcional. O próximo 

capítulo versará sobre essas opiniões, apresentando estudos sobre o gênero 

autobiográfico e a dificuldade em analisá-lo.     
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CAPÍTULO 2  

INFÂNCIA: GÊNERO DE FRONTEIRA  

 

O poeta é um fingidor. 
Finge tão completamente  

Que chega a fingir que é dor 
A dor que deveras sente 

 
Fernando Pessoa  

 
 
 Neste capítulo, abordar-se-á a problemática da identificação de gênero no 

livro Infância. Conforme já se afirmou, a obra pode ser lida como autobiográfica ou 

como narrativa ficcional. Há também cartas escritas pelo próprio Graciliano Ramos 

que servem como sugestão para a análise da referida obra. 

 Como primeira contribuição para o assunto, encontra-se uma revelação feita 

por Ramos, que, em 1936, escreveu para sua esposa, Heloísa Medeiros Ramos, 

narrando o nascimento de um livro (RAMOS, 1981, p. 157):  

 

[...] Um dia destes, no banheiro, veio-me de repente uma ótima ideia 
para um livro. Ficou-me logo a coisa pronta na cabeça, e até 
apareceram os títulos dos capítulos que escrevi quando saí do 
banheiro, para não esquecê-los. Aqui vão eles: Sombras, O Inferno, 
José, As Almas, Letras, Meu avô, Emília, Os astrônomos, Caveira, 
Fernando, Samuel Smiles. Provavelmente me virão ideias para 
novos capítulos, mas o que há dá para um livro. Vou ver se consigo 
escrevê-lo depois de terminar o Angústia. Parece que pode render 

umas coisas interessantes.  
 
 

 Embora ele não tenha feito referência ao nome do livro, é bem provável que 

naquele momento nascia Infância, visto que vários dos títulos citados estão 

presentes nessa obra.  

 Candido (1961, p. 7), um dos críticos a analisar esse texto, por sua vez, 

fornece importante subsídio para o assunto ao afirmar que  

 

[...] Em terceiro lugar, encontramos as obras autobiográficas – 
Infância, Memórias do Cárcere – nas quais a subjetividade alcança 

expressão mais pura, o autor dispensando a fantasia para se abordar 
diretamente como problema e caso humano. 
Nos três setores encontramos obras-primas, seja de arte contida e 
despojada, como S. Bernardo e Vidas Secas; seja de imaginação 
lírica, como Angústia. Em todas elas, a correção da escrita, a  
suprema  expressividade da linguagem, a secura da visão-de-mundo, 
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a ausência de qualquer chantage sentimental ou estilística, o 

acentuado pessimismo. De modo geral, há nelas uma característica 
interessante: à medida que os livros passam, vai se acentuando a 
necessidade de abastecer a imaginação no arsenal da memória, a 
ponto do autor, a certa altura, largar de todo a ficção em prol das 
recordações, que a vinham invadindo de maneira imperiosa. Com 
efeito, a um livro cheio de elementos tomados à experiência de 
menino (Angústia) sucede outro, de recordações, é verdade, mas 
apresentadas com tonalidade fictícia (Infância); e depois desta 

ponte, a narrativa sem atavios dum trecho decisivo da sua vida de 
homem (Memórias do Cárcere).  

 

  Infância apresenta características da narrativa memorialística, na qual a 

personagem se debruça sobre seu passado e rememora os primeiros e mais 

importantes fatos de sua infância. Traz a perspectiva da criança, quando se depara 

com o mundo em que vive, mostra o papel que ocupa no seu contexto social e faz 

reviver o relacionamento entre o menino e as personagens com quem convivia – 

seus pais, avós, irmãos, demais familiares, professores, empregados da fazenda e 

outras crianças.  

O narrador adulto percebe que seu mundo apresenta-se nebuloso e, por meio 

de um discurso fragmentado, expõe as situações escolhidas. Não se sabe ao certo 

em que ponto terminam as memórias e começa o romance. O próprio narrador (I, p. 

23) adverte sobre esse fato quando diz não saber ao certo se os acontecimentos 

são reais ou imaginados: “Desse antigo verão que me alterou a vida restam ligeiros 

traços apenas. E nem deles posso afirmar que efetivamente me recorde. O hábito 

me leva a criar um ambiente, imaginar fatos a que atribuo realidade”.  

  A dúvida presente na lembrança pode ser explicada pelo fato de as memórias 

datarem de uma época bastante distante, na qual as crianças ainda não têm 

consciência a respeito dos acontecimentos (I, p. 7): 

 

A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça 
vidrada, cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro 
onde o vi, quando o vi, e se uma parte do caso remoto não 
desaguasse noutro posterior, julgá-lo-ia sonho. [...] 
Houve uma segunda [coisa] aberta entre as nuvens espessas que 
me cobriam: percebi muitas caras, palavras insensatas. Que idade 
teria eu? Pelas contas de minha mãe, andava com dois ou três anos. 
A recordação de uma hora ou de alguns minutos longínquos não me 
faz supor que minha cabeça fosse boa. Não. Era tanto quanto posso 
imaginar, bastante ordinária.  
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 Como se pode ver, muito se discute sobre o caráter da obra em análise. 

Opiniões divergentes e convergentes a respeito da interpretação existem, pois 

alguns críticos defendem a possibilidade de o texto pertencer ao gênero 

autobiográfico, mas há outros que preferem defender a ideia de que se trata de um 

texto ficcional. A incerteza pauta-se no fato de a narrativa ocupar um espaço de 

fronteira, no qual, em alguns momentos, parece retomar a vida infantil do escritor 

Graciliano Ramos – uma vez que determinadas personagens referem-se a pessoas 

que fizeram parte da vida do autor; porém, por outra perspectiva, a narrativa pode 

estar ligada a qualquer criança nordestina, fazendo com que a obra revele um 

caráter mais universal. Essa afirmação pode ser encontrada também em LEMOS 

(2002, p. 49): 

 

Assim é possível concluir que, no livro Infância, o romancista nos 

presenteou com um texto ambíguo que pode ser lido como verdade e 
verossimilhança; um livro que amplia as possibilidades de 
interpretação e compreensão do discurso literário. 

   
 

 
 A possibilidade da fronteira relacionada à interpretação de uma obra literária é 

corroborada pelo crítico Alfredo Bosi (1997, p. 15), que discorrendo sobre o tema – 

Gêneros de Fronteira – afirma: 

 

[...] Quem sabe Nabuco, nas suas memórias, teria já rompido ainda 
que inconscientemente com os limites canônicos, escrevendo um 
livro que não se poderia classificar nem de História, nem de 
autobiografia, nem de fantasia, porque todos esses elementos 
estavam misturados lá dentro. Eu gostaria de parar um pouco neste 
exemplo para verificar como, às vezes, uma teorização ansiosa 
acaba vendo além do que deve.  Quando Joaquim Nabuco escreveu 
Minha formação, fez basicamente um retrospecto das suas ideias 

políticas; é um livro em que ele conta como se formou no liberalismo 
inglês com influências americanas. O livro todo é um tecido de 
referências às suas viagens e aos seus encontros culturais. E 
mantém uma linha forte, ou seja, a ideia de que ele amadureceu em 
um liberalismo mais avançado do que o do Partido Liberal, embora 
dentro dos padrões monárquicos. A obra foi escrita no final do século 
quando o abolicionismo já se tinha esgotado. Nabuco era então um 
homem que contemplava o seu passado e, como diplomata, o 
reconstruía com toda aquela elegância e, mais do que isso, com 
aquela boa fé que a gente respira no seu texto.  
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 A contribuição de Bosi a respeito dos gêneros de fronteira fornece 

importantes subsídios para nossa pesquisa e colabora para dirimir os pontos de 

tensão sobre a autobiografia e a ficção.  

Apoio semelhante é encontrado em  Philippe Lejeune (2008, p. 15), que 

afirma a dificuldade de se analisar o gênero de determinados textos, que trazem em 

si lacunas. O teórico diz que não existe rigor absoluto na classificação. Observa-se, 

na opinião de Lejeune, por meio da repetição do advérbio “principalmente”, uma 

característica dominante – o texto é “principalmente uma narrativa”, “a perspectiva, 

principalmente, retrospectiva”, “o assunto ligado principalmente à vida individual, à 

gênese da personalidade”. Observa-se que Infância atende às três características 

propostas por Lejeune e, assim, pode ser analisado pela perspectiva do gênero 

autobiográfico. 

  

 

É óbvio que essas categorias [memórias, biografia, romance pessoal, 
poema autobiográfico, diário, auto-retrato ou ensaio] não são 
absolutamente rigorosas: certas condições podem não ser 
preenchidas totalmente. O texto deve ser principalmente uma 

narrativa, mas sabe-se a importância do discurso na narração 
autobiográfica; a perspectiva, principalmente, retrospectiva: isto não 

exclui nem seções de auto-retrato, nem diário da obra ou do presente 
contemporâneo da redação, nem construções temporais muito 
complexas; o assunto deve ser principalmente a vida individual, a 

gênese da personalidade: mas a crônica e a história social ou política 
podem também ocupar um certo espaço. (grifos do próprio autor)   

 
 
 

 Ademais, Olmi (2006, contracapa) afirma que a diferença entre os gêneros 

confessionais foi pautada nas necessidades gerais de cada escritor. Além disso, ela 

reitera que “ainda é possível dizer que não se escreve ou nem sempre se escreve, 

por exigências essencialmente literárias, mas pela exigência que a vida tem de 

expressar-se”. 

 Associadas à ideia de Olmi, podem-se acrescentar algumas ideias do próprio 

Graciliano Ramos, quando escreve a sua irmã, Marili Ramos (1981, p. 197):  

 

Só conseguimos deitar sobre o papel os nossos sentimentos, a 
nossa vida. Arte é sangue, é carne. Além disso não há nada. As 
personagens são pedaços de nós mesmos, só podemos expor o que 
somos. 
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 Pode-se observar que o próprio Ramos abre a possibilidade de avaliação de 

sua obra como uma narrativa autobiográfica, pois afirma que “as personagens são 

pedaços” daquele que escreve e que só se pode expor “o que somos”. Ademais, em 

entrevista a Homero Senna, encontra-se algo de grande importância a respeito de 

Infância: 

 

Principio por pedir a Graciliano Ramos que me diga alguma coisa 
sobre os começos de sua vida, no interior de Alagoas, na cidade de 
Quebrangulo (não Quebrângulo, como geralmente se diz) onde 
nasceu.  
–  Mas isso tudo está contado em Infância... Valeria a pena repetir? 
E como eu dissesse que sim, resumiu: 
– De minha cidade natal não guardo a menor lembrança, pois saí de 
lá com um ano. Criei-me em Buíque, zona de indústria pastoril, no 
interior de Pernambuco, para onde a conselho de minha avó, meu 
pai se transferiu com a família. Em Buíque, morei alguns anos e 
muitos fatos desse tempo estão contados em meu livro de memórias. 
(SENNA, 1978, p. 146) 

 
 

 Como o próprio romancista assegurou, da cidade natal – palco de alguns 

capítulos do livro Infância – ele não guarda “a menor lembrança”. Assim, pode-se 

inferir que parte de suas lembranças narradas são fruto de sua criação estética. 

Essa inferência encontra apoio em Brait (2010, p. 133-34):  

 

A boa literatura é sempre uma janela escancarada para o mundo. 
Por meio dela, a vida pode ser observada, usufruída, compreendida, 
questionada e, em certa medida, vivida. Tudo isso graças à 
sensibilidade de um escritor, incessantemente atento à vida e à arte 
que a reinventa. Isso se traduz, necessariamente pela capacidade de 
recolocar em pé o vivido, o imaginado ou a mistura das duas coisas, 
por meio da linguagem e, generosamente, oferecer vivências, 
percepções aos que têm acesso a seu texto.  

 

 

 Busca-se apoio no crítico Antonio Candido (1992, p. 49) para ratificar a 

afirmação, pois ele diz que os livros Infância e Memórias do cárcere revelam 

características pessoais transpostas para o romance e, ao mesmo tempo, 

demonstram o modo de escrever de Graciliano Ramos. Sustenta também que:  

 

 

Talvez seja errado dizer que Vidas Secas é o último livro de ficção 
de Graciliano Ramos. Infância pode ser lido como tal, pois a sua 
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fatura convém tanto à exposição da verdade quanto da vida 
imaginária; nele as pessoas parecem personagens e o escritor se 
aproxima delas por meio da interpretação literária, situando-as como 
criações.  

 

 Outra voz que se alia aos defensores da obra como narrativa autobiográfica 

com elementos ficcionais presentes, lendo-a, portanto, como obra ambígua, é de 

Guimarães (1987, p. 114):  

 

Como ficcionista, Graciliano Ramos procura misturar a imaginação 
com fatos da experiência; já nas obras de memórias, recria e 
reinventa os fatos reais. Esse processo veio tão fortemente à tona 
em “Infância” que em determinados momentos dificilmente se 
distingue com clareza a fronteira da ficção e a da história. Isto se 
deve antes à sua maneira de reconstituir a realidade observada de 
modo psicológico. Assim é que se percebe na ficção a realidade 
histórica já transmudada; e nas memórias, o real vivido é temperado 
pela imaginação e elevado pela penetração psicológica. O universo 
ficcional torna-se refratário a uma realidade particular, histórica, e o 
universo da história real memorada reflete a problemática universal 
do caso singular.   

 

 

 Novamente, busca-se apoio em Candido (1978, p. 115) para considerar os 

aspectos ficcionais presentes na obra literária na medida em que o crítico assegura 

seu  revestimento poético:  

 

Infância, como foi dito, conserva a tonalidade ficcional e é composto 

num revestimento poético da realidade, que despersonaliza dalgum 
modo o depoimento e o mergulha na fluidez da evocação.  

 
 

 Anos depois, o próprio Candido (1992, p. 66) reafirma: 

 
 

Compreendemos, assim, que os seus romances são experiências 
da vida ou experiências com a vida, manipulando dados da 
realidade com extraordinário senso de problemas. 

 

 

 Por outro lado, Nely Novaes Coelho (1978, p. 71) confirma a colocação de 

Ramos a respeito de escrever sobre o que vai dentro dele e corrobora a ideia de se 

tratar de um livro autobiográfico, pois, em sua análise, lê-se que:  

 

Através de Infância vemos que o menino Graciliano teve consciência 

de si mesmo em meio ao aturdimento que lhe causavam a 
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incompreensão, a violência e a injustiça dos que o rodeavam. 
Ninguém o compreendia, nem procurava compreender e isso que 
podia tê-lo levado à revolta ou à própria destruição, levou-o antes ao 
ensimesmamento, à análise, à solidão. Ali entricheirado, inclina-se 
sobre si mesmo, através de si analisa o mundo e procura uma 
justificação para cada um de seus gestos; tentando surpreender o 
fundo secreto de sua natureza.  

 

 

 Ainda sobre o tipo de texto, Faria (1978, p. 175)  também oferece sua 

colaboração ao dizer que:  

 

Se Infância me parece ser o livro mais importante de Graciliano 
Ramos – não o melhor, que certamente é Angústia – é que só vejo 

um caminho seguro para a compreensão do fenômeno literário 
chamado Graciliano Ramos, a criação levando ao criador e o criador 
levando à criança, ao menino que existiu nele e nunca morreu 
inteiramente.  

 

 

 A respeito da ambiguidade presente na obra, Faria (1978, p.182)  faz  

entender  que os dois universos – ficção e realidade – interpenetram-se. Contudo, o 

primeiro torna o segundo ainda mais intenso: 

 

 

[...] a ficção dando cor e fazendo sangrar ainda mais as recordações 
da meninice, Angústia  e Infância se confundindo, se 

interpenetrando, se completando, emergindo como um grito, 
desesperado e alucinante, de criança abandonada em plena 
hostilidade do mundo.  

 

 

Além dessa interpenetração apontada por Faria, há um outro aspecto 

igualmente importante. Trata-se do pessimismo presente na obra de Graciliano 

Ramos  a que muitos críticos fazem referência. Faria (1978, p. 181) tem uma opinião 

que vale ser destacada, pois corrobora a ideia de que o livro possui ficção e 

realidade em suas páginas: 

 

Pessimismo? Simples pessimismo? Não creio. Na verdade, para 
Graciliano Ramos não se tratava senão de dar testemunho da 
verdade – da verdade humana – da realidade que estava gravada 
nele desde menino, de reproduzir o mundo que vira, que era ele 
próprio, corpo e alma de sua existência [...]. Sim, a coincidência das 
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imagens – as da infância e as do escritor já homem feito – não é 
senão o sinal mais sensível de sua admirável fidelidade à verdade 
humana, à exatidão dos fatos, à implacável realidade exterior que 
não sabe e não quer disfarçar ou deturpar. Por demais escrupulosa? 
Às vezes quase fanática? Mas, como poderia deixar de ser assim, se 
o homem que escreve, que corrige, que “tortura”, que se exacerba no 
aprimoramento do texto, não é senão o menino desconfiado, vigiado, 
espezinhado, em quem ninguém vê qualidade alguma e os mais 
próximos, por mais afeição que no mínimo lhe tenham, só sabem 
descobrir defeitos: preguiça, lentidão no aprendizado do alfabeto e 
das primeiras letras, parvalhice, juízo fraco, etc., etc.?   

 

 

 Ademais, Faria (1978, p. 186) fornece um outro ponto bastante interessante, 

que revela essa intersecção ficção e realidade:  

 

Não vejo maior dificuldade em eliminar a antinomia. Como a maioria 
dos autênticos romancistas, Graciliano Ramos é um autor, um 
criador que se dá, em cada obra, em todas as suas “possibilidades” 

para melhor procurar testemunhar sobre o homem, isto é: para 
melhor encontrar o homem. Pois, esse é o objetivo supremo de sua 
busca, de sua “curva” sobre si mesmo, sobre o menino que ele foi, 
sobre o ser adulto em que as asperezas do mundo acabaram por 
transformá-lo.  [...] é sempre o homem o fenômeno essencial, básico 

no seu testemunho. Ou, como melhor do que ninguém disse Antonio 
Candido: “no âmago de sua arte, há um desejo intenso de 
testemunhar sobre o homem, e tanto os personagens criados quanto, 
em seguida, ele próprio, são projeções deste impulso fundamental, 
que constitui a unidade profunda de seus livros”.  

 
  

 Sobre essa união – autor e obra –, busca-se apoio em Coelho (1978, p. 71), 

que afirma:  

É evidente que não há nada de extraordinário no fato de sentirmos o 
Autor em sua obra. Entretanto, com Graciliano, essa presença é por 
demais nítida para que possamos deixá-la de lado sem menção. 
Ousamos crer que na literatura encontrou ele como que sublimação 
dessa obsessiva investigação que sempre exerceu em si mesmo. 
Suas personagens, vítimas sempre da incompreensão do meio, 
presas fatais da solidão, vão sendo corporificações dessa dissecação 
analista constante.  
O romance graciliano contém, pois, o mundo exterior ao romancista e 
o próprio romancista esplendidamente entrosados. Graciliano é o 
Autor que jamais se aparta de si mesmo; contempla não 
propriamente as coisas e os homens, mas a própria consciência 
deles. Tudo em seu livro chega-nos através de sua análise 
pormenorizada e lúcida, do seu exacerbado senso crítico.  

 
 

 Tanto em Faria (1978) quanto em Coelho (1978), pode-se entender a 

aproximação entre ficção e realidade e, mais do que isso, perceber que Ramos, por 
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meio de sua vivência em um mundo repleto de injustiça, dificuldades e dissabores, 

faz um retrato da sociedade em que  viveu e que o marcou profundamente.  

Diante dessa possibilidade de aproximação, pode-se avaliar a proposta de 

Lejeune (2008, p. 25)  

 

Esses textos entrariam na categoria do “romance autobiográfico”. 
Chamo assim todos os textos de ficção em que o leitor pode ter 
razões de suspeitar, a partir das semelhanças que acredita ver, que 
haja identidade entre autor e personagem, mas que o autor escolheu 
negar essa identidade ou, pelo menos, não afirmá-la.  

 

Assim, quando opta por ocultar o nome da personagem infantil, Ramos revela 

não apenas a história do menino Graciliano e das pessoas que com ele conviveram, 

mas, sobretudo, a configuração de uma universalização, importante, inclusive, para 

se conhecer a solidão humana – com suas causas e consequências – e o Brasil de 

sua época.  

Coelho (1978, p. 72) complementa seu pensamento sobre a universalização da 

obra de Ramos:  

 

A solidão da inteligência humana frente ao problema da Vida é, 
cremos, a força geradora que, em Graciliano, produziu toda sua obra 
de ficção ou memorialista. Todas as suas personagens estão sós 
com suas almas, cujas queixas ou anseios não encontram eco nos 
outros; permanecem isoladas entre si, sem comunicar-se. [...]  
Por isso, numa coletividade, os homens parecem misturar-se, mas 
não se misturam, não se ligam. Permanecem isolados e no meio 
dessa solidão, a alma do homem que pensa, analisa e reflete deve 
ser ainda mais isolada do que as outras.   

 
 
 

 A introspeção do menino, no capítulo “O cinturão”, assim como a tortura e o 

sofrimento, em “A criança infeliz”, e, ainda, o isolamento e os xingamentos, 

presentes no capítulo “Cegueira”, são exemplos dessa solidão que não encontra no 

outro o bálsamo para as dores e para a incompletude da alma. A solução para esses 

problemas só foi possível graças à sensibilidade do escritor que esteve atento à vida 

e à arte que a reinventou.  

 Graciliano, por não nomear sua personagem infantil, transforma o particular 

em universal e, assim, por meio da memória e das vozes que participaram daquela 

época, oferece àqueles que têm acesso ao texto vivenciar uma história que 

questiona e recria algo que foi vivido.  
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CAPÍTULO 3 

A IMPORTÂNCIA DA MEMÓRIA  

 

Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. 
Lamentações 3. 21 – Bíblia Sagrada 

 

 

 Neste capítulo, abordar-se-á a questão da memória. Rememorar algo é um 

recurso antigo na Literatura, e muito presente no mundo moderno. Embora a 

rememoração esteja ligada, normalmente, a bons momentos, marcados de 

esperança e vontade de viver, muitas vezes, a memória pode buscar no recôndito do 

ser momentos de dificuldade, com o objetivo de livrar-se deles ou de reconstruí-los 

para melhor vivenciá-los. Além dessa abordagem, procurar-se-á demonstrar também 

a presença e a influência memorialística na obra.   

Na Grécia antiga, a memória estava associada à deusa Mnemosyne, que 

protegia a arte e a história e, desta forma, auxiliava os poetas e adivinhos, que 

recebiam da divindade o poder de voltar ao passado para contá-lo à coletividade. 

Desta forma, como registra Rossi (2010, p. 17) “a memória se torna potência sacra, 

um dom dos deuses que reconduz aos deuses, uma saída de nosso mundo que é 

apenas humano para descobrir por trás dele outros níveis inacessíveis”. 

Ademais, rememorar significa não permitir que morram fatos, pessoas, 

histórias – cemitérios, sacrários e monumentos a heróis de guerra são exemplos de 

que recordar ainda tem guarida no mundo moderno. Contudo, ater-se à memória 

não significa apenas reviver fatos marcantes – refeitos a partir da linguagem e das 

possibilidades poéticas –, mas repensar aquilo que se viveu. A respeito da 

rememoração, Rossi (2010, p. 16) afirma que  

 

(...) a reevocação não é algo passivo, mas a recuperação de um 
conhecimento ou sensação anteriormente experimentada. Voltar a 
lembrar implica um esforço deliberado da mente; é uma espécie de 
escavação ou de busca voluntária entre os conteúdos da alma.   

 
 

 A professora e pesquisadora Tânia Ramos (2004), em seu estudo sobre a 

memória na literatura, afirma que  
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Assim, as memórias literárias não passam só pela autoria, por aquele 
que lembra, mas pelo narrador que traz para o texto um somatório de 
experiências de linguagem; e estas experiências são sempre 
revigoradas por possibilidades líricas. A expressão da temporalidade 
em um texto de caráter subjetivo, comprometido com a história de 
quem conta, extrapola o real vivido. Aquilo que se convencionou 
chamar de realidade em relação ao passado, dificilmente pode ser 
definido ou isolado com precisão. Não se pode confundir a realidade 
com aquilo que é contado, pois as memórias escritas dão ao texto 
certas garantias de realidade, mas, ao mesmo tempo, elas se 
escrevem e se constroem muito mais pelas possibilidades da 
invenção. Se há uma permuta entre o real e o imaginário, há muito 

mais espaço para a fantasia. 

 

 

No primeiro capítulo da obra (p. 10), o leitor já se depara com um trecho no 

qual o narrador informa a influência da memória, as lacunas e a nebulosidade 

presentes na construção de seu romance: 

 

Datam desse tempo as minhas mais antigas recordações do 

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

 

 

 Percebe-se, pela própria escolha vocabular e pelos períodos curtos, 

presentes no texto, que a memória influenciará a escritura – “minhas antigas 

recordações”, “lugares imprecisos”, “pontos nebulosos” –, e que a fragmentação 

estará presente na efabulação do romance – “fragmentos de pessoas”, “[...] entre 

eles [lugares] não havia continuidade”. Nota-se também que o narrador realiza 

recortes em seu passado e, por meio da ficcionalidade, reelabora os momentos 

vivenciados com um novo olhar – o do tempo presente.  

 Estes pontos podem ser ratificados em José Carlos Garbuglio (1987, p. 173), 

que explica a forma como o romance foi construído: 

 

Ao compor os diversos passos da caminhada, o texto adquire 
contextura ficcional. Reativa e revive fatos, pessoas, acontecimentos, 
recria personagens e momentos que se gravaram na memória: o 
espaço das brincadeiras, as ocasiões especiais, os grandes 
iniciadores nos mistérios da vida: o avô, o pai, a mãe, José Baía, o 
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moleque José, cabo José da Luz etc. Perpassá-los, é, na verdade, 
reconstruir a vida e produzir seu sentido, é rever a formação da 
criança, guiada pelo adulto na busca das raízes que orientaram os 
conceitos que passam agora pelo processo de reavaliação. É preciso 
também ir mais longe. Infância transcende a vida de Graciliano para 

se colocar como julgamento severo do meio, e da formação do 
homem do Nordeste.  

 

 
 

 Para compor essa vida-obra, o narrador recorre à construção fragmentada – 

seja por meio da memória, seja recorrendo, estruturalmente, à divisão do romance 

em capítulos, que podem ser lidos como episódios, que mantêm estrita relação de 

verossimilhança e contribuem para que o todo seja construído. A presença das 

sombras – metaforizando a memória e mescladas a clarões vagos – constrói uma 

imagem filtrada, que traz características centradas na rudeza, na crueldade e no 

horror das figuras marcadas pelos “olhos raivosos” e pelas “bocas irritadas”. A 

referência às pessoas demonstra que as imagens não representam a totalidade, ao 

contrário, são partes de pessoas que se agregam ao seu mundo. Percebe-se que 

toda a rememoração vem marcada por fatos e sequências fragmentadas.  

 

Nova solução de continuidade. As sombras me envolveram, quase 
impenetráveis, cortadas por vagos clarões: os brincos e a cara 
morena de sinhá Leopoldina, o gibão de Amaro vaqueiro, os dentes 
alvos de José Baía, um vulto de menina bonita, minha irmã natural, 
vozes ásperas, berros de animais ligando-se à fala humana. O 
moleque José ainda não se tinha revelado. Meu pai e minha mãe 
conservavam-se grandes, temerosos, incógnitos. Revejo pedaços 
deles, rugas, olhos raivosos, bocas irritadas e sem lábios, mãos 
grossas e calosas, finas e leves, transparentes. Ouço pancada, tiros, 
pragas, tilintar de esporas, batecum de sapatões no tijolo gasto. 
Retalhos e sons dispersavam-se. Medo. (I, p. 11-12) 

 
 

A presença da memória continua recorrente e é possível perceber que o 

próprio narrador não tem certeza dos fatos e diz que pode ter sido influenciado pela 

opinião de outras pessoas que com ele conviviam.   

 

[...] Talvez nem me recorde bem do vaso: é possível que a imagem, 
brilhante e esguia, permaneça por eu a ter comunicado a pessoas 
que a confirmaram. Assim, não conservo a lembrança de uma alfaia, 
mas a reprodução dela, corroborada por indivíduos que lhe fixaram o 
conteúdo e a forma. De qualquer modo a aparição deve ter sido real. 
(I, p. 7) 
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Assim, é possível que o fato não tenha sido tal qual a narração. Observa-se 

que o próprio narrador informa que “não conservo a lembrança de uma alfaia, mas a 

reprodução dela” e “a aparição deve ter sido” (grifos nossos). A negativa relacionada 

à lembrança e à possibilidade de algo ter sido real demonstra que o passado não é 

totalmente como foi, mas uma reconstrução das experiências, na qual fantasia e 

realidade se completam. No gênero autobiográfico, a memória funciona como 

veículo e situa-se na fronteira entre o vivido e o narrado. Essa hipótese encontra 

apoio em Ecléa Bosi (2006, p. 55):  

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 
reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje, as experiências 
do passado.  A memória  não  é  sonho,  é  trabalho. Se  assim  é, 
deve-se duvidar da sobrevivência do passado, “tal como foi”, e que 
se daria no inconsciente de cada sujeito. A lembrança é uma imagem 
construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no 
conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. 
[...] O simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a 
identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua 
diferença em termos de ponto de vista.  

 
 
 
 Na obra, o narrador retoma a vida do menino e expõe seu passado de 

traumas reconstruindo, por meio da memória, as situações como imagens que 

perpassam o tempo pretérito e se refletem no presente. Dessa forma, ele evoca 

lembranças desconfortáveis e pessimistas que trazem um eu impotente diante das 

situações adversas da vida, que, apesar de estarem ocultas nas camadas do 

inconsciente, são recriadas por meio da linguagem e da escrita memorialística. 

Assim, o real assume, na forma ficcional, a máscara e a dissimulação. Nessa 

releitura do passado, o narrador parece buscar a libertação de algo que lhe causa 

inquietação e, então, retoma a vida e a refaz com o objetivo de se reencontrar. 

Sobre a questão relacionada aos benefícios psicológicos da escrita autobiográfica, 

Olmi (2006, p. 24-25) observa que:  

 

O ato autobiográfico pode ser, em alguns casos, uma espécie de  
tratamento  que ajuda  a sentir-se  melhor,  quando  o  ato  de  
narrar-se se torna libertação e encontro. O benefício secreto que dele 
se deriva se origina daquela ação denominada “faça você mesmo” 
que esvazia e, ao mesmo tempo, completa. Na medida em que 
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escrevemos, é possível sentir o passado sair do seu esconderijo, dia 
após dia, gota a gota. É como revelar os negativos de uma vida, 
retomando-a nas mãos, assumindo a responsabilidade de tudo aquilo 
que fomos ou fizemos: ao repensar no que vivenciamos, estaremos 
criando uma alteridade que age, erra, acerta, ama, sofre, mente, 
adoece e se alegra, isto é, estaremos nos desdobrando em outros, 
em outras tantas alteridades.  
[...] Muitas ansiedades e muitos problemas irresolvidos têm solução 
quando encontram seu lugar numa história. [...] De fato, o ato 
autobiográfico, inclusive quando se volta a um passado doloroso, 
cheio de erros ou de oportunidades perdidas, de histórias mal 
vivenciadas ou não vivenciadas, ou de traumas, é sempre uma forma 
de reconciliação com aquilo que fomos, concedendo a este outro que 
somos uma certa paz que advém do movimento de reconhecimento 

de nós mesmos.  
 
 
 

 Nota-se, portanto, que o passado narrado não tem como objetivo transcrever 

o real, mas configurar uma visão pessoal dos fatos. Assim, a memória repensa o 

passado, mas age no presente na tentativa de modificar situações vivenciadas. 

Gagnebin (2009, p. 55) considera que  

 

A rememoração também significa uma atenção precisa ao presente, 

em particular a estas estranhas ressurgências do passado no 
presente, pois não se trata somente de não se esquecer do passado, 
mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não 
sendo um fim em si, visa à transformação do presente.  

 
 

 A memória também funciona como elemento de denúncia social. Por meio 

dela, é possível reconstruir situações que marcaram uma determinada época e que, 

por isso, envolvem o narrador e toda uma sociedade. Em Infância, o narrador cita 

momentos que trazem à tona a injustiça e os desmandos que grassavam na época 

em que era menino. Assim, o testemunho não é apenas pessoal, mas envolve as 

questões social e cultural. Olmi (2006, p. 39), ao abordar a relação entre memória, 

testemunho e trauma, afirma que:  

 

 

A partir do processo de desenvolvimento e cultivo da memória,  
torna-se relevante refletir sobre a dimensão da escritura 
autobiográfica como forma de trauma ou testemunho, tanto pessoal 
quanto social e cultural, buscando acionar uma análise que permita 
captar, na narrativa autorreferencial, o resgate e a redefinição de 
histórias que assinalam momentos que precisam ser narrados para 
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que não se perca a memória de eventos marcantes que deixaram 
rastros indeléveis nos narradores e que envolvem toda uma 
sociedade na qual esses eventos tiveram lugar e, em alguns casos, 
envolvem a própria humanidade como um todo.  

 

 

 Por meio da memória do narrador, que volta à infância, o leitor tem contato 

com situações relacionadas ao poder da Igreja, ao fim da escravidão no Brasil, ao 

poder exercido por aqueles que se julgavam mais fortes, às torturas cometidas pela 

instituição escolar. Além disso, a narrativa memorialística permite estabelecer 

contato com a seca nordestina, com os familiares do menino, com seus medos e 

angústias. A visão do “menino” perpassa todos os capítulos e expõe suas mais 

ocultas emoções. Em relação a esse contexto, Candido (1992, p. 13) assevera que:  

 

Para  ler  Graciliano  Ramos,  talvez  convenha  ao  leitor    
aparelhar-se do espírito de jornada, dispondo-se a uma experiência 
que se desdobra em etapas e, principiada na narração de costumes, 
termina pela confissão das mais vívidas emoções pessoais. Com isto 
percorre o sertão, a mata, a fazenda, a vila, a cidade, a casa, a 
prisão, fazendeiros e vaqueiros, empregados e funcionários, políticos 
e vagabundos, pelos quais passa o romancista, progredindo no 
sentido de integrar o que observa ao seu modo peculiar de julgar e 
sentir. De tal forma que, embora pouco afeito ao pitoresco e ao 
descritivo, e antes de mais nada preocupado em ser, por intermédio 

de sua obra, como artista e como homem, termina por nos conduzir 
discretamente a esferas bastante várias da humanidade, sem se 
afastar demasiado de certos temas e modos de escrever.  

 
 
 

 Também em Gimenez (2004, p. 34-36) pode-se ter acesso à ideia semelhante 

relacionada ao fato de a literatura reconstruir o passado por meio das memórias e, 

de certa forma, narrar fatos que marcaram a vida do escritor em razão de punições e 

coerções e contra as quais apenas o imaginário pode prevalecer:  

 

 

É possível aferir que o volume Infância (1945) concentra o 

testamento ético e estético do autor – nesse passo das memórias, 
Graciliano recupera o sentimento de horror ao ambiente que lhe 
inculcou o mal-estar com os homens; dentro do sistema que se 
esforçava por dobrá-lo à aridez dos gestos, o menino vive à margem 
e só acha na literatura o vácuo remissório. [...] Tal ideia nos faculta 
fugir aos percalços de uma crítica de reflexos imediatos, e nos ensina 
a ver nos jogos da memória um caráter mais expressivo que 
impressivo – o homem puxa o fio da lembrança com vistas a captar 
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aí o húmus de um embate que não cessou, e sim se alçou em juízo 
maduro. Vale dizer: o adulto Graciliano relata o drama da primeira 
infância para salientar os ecos de uma cultura coercitiva, à qual só se 
pode fazer frente via imaginário, como a reverter o logro contra quem 
teima em nos lograr. É essa consciência já crispada que se 
desvencilha de contemplar o impulso pueril, a matizar de lirismo as 
reminiscências, e considera grande feito o menino abandonar o gosto 
covarde e deitar os pés sobre a realidade [...] 

 

 

 A memória que permeia a narrativa permite também perceber que fatos que 

marcaram épocas distantes permanecem vivos no presente e voltam, muitas vezes, 

de forma involuntária. Dessa forma, pode-se buscar apoio em Deleuze (1987, p. 59):  

 

A memória involuntária parece, a princípio, basear-se na semelhança 
entre duas sensações, entre dois momentos. Mas, de modo mais 
profundo, a semelhança nos remete a uma “estrita identidade”: 
identidade de uma qualidade comum às duas sensações, ou de uma 
sensação comum aos dois momentos, o atual e o antigo.  

 

 

 

 No capítulo “O cinturão”, por exemplo, é possível notar a presença da 

memória involuntária, pois um fato ocorrido na infância do narrador continua 

presente na vida adulta, trazendo-lhe, inclusive, uma sensação de mal-estar quando 

o assunto, ou a mera lembrança relacionada aos gritos do pai, surge 

repentinamente. Analisando o vocabulário escolhido – “bate-me forte”, “desanima”, 

“como se fosse parar”, “emperra”, “escurece”, “agita coisas adormecidas” –, nota-se 

que, por meio da gradação, aquilo que foi vivenciado na infância surge, 

inconscientemente, e interfere no presente:  

 

Onde estava o cinturão? Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. 
O coração bate-me forte, desanima, como se fosse parar, a voz 
emperra, a vista escurece, uma cólera doida agita coisas 
adormecidas cá dentro. A horrível sensação de que me furam os 

tímpanos com pontas de ferro. Onde estava o cinturão? A pergunta 
repisada ficou-me na lembrança: parece que foi pregada a martelo. 
(grifo nosso) (I, p. 30) 

 
 
 Em Bergson (2006, p. 47 - 48), pode-se buscar apoio para enfatizar a ideia, 

pois a sensação do passado continua no presente, marcando o narrador: 
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(...) A duração é o progresso contínuo do passado que rói o porvir e 
incha à medida que avança. Uma vez que o passado cresce 
incessantemente, também se conserva indefinidamente. [...] Na 
verdade, o passado se conserva por si mesmo, automaticamente. O 
que sentimos, pensamos, quisemos desde nossa primeira infância 
está aí, debruçado sobre o presente que a ele irá se juntar, forçando 
a porta da consciência que gostaria de deixá-lo de fora. 

 

 

 Assim, passado e presente se unem em todos os momentos, consciente ou 

inconscientemente, como em um filme que ficou gravado para sempre. No entanto, o 

tempo pretérito não surge sem a presença da névoa típica das recordações que 

aparecem durante toda a vida. Bergson (2006, p. 48-49), a respeito da lembrança 

que se torna consistente, diz:  

 

Trata-se de recuperar uma  lembrança, de evocar um período de 
nossa história? Temos consciência de um ato „sui generis‟ pelo qual 
nos afastamos do presente para nos recolocarmos, primeiro no 
passado em geral e depois numa certa região do passado, trabalho 
de tenteios, análogo ao ajuste de um aparelho fotográfico. Mas nossa 
lembrança continua em estado virtual; dispomo-nos assim apenas a 
recebê-la adotando a atitude apropriada. Pouco a pouco, ela aparece 
como uma névoa que se condensasse; de virtual passado ao estado 
atual; e, à medida que seus contornos vão se desenhando e sua 
superfície vai ganhando cor, tende a imitar a percepção. 

 
  

 Nota-se que, em Infância, as recordações surgem a todo instante com a 

presença da névoa marcada desde o início como se fossem as nuvens mencionadas 

no primeiro capítulo do romance. A passagem a seguir expõe, novamente, 

lembranças –  de difícil rememoração – que acompanham o narrador na vida adulta. 

Recordações que se revelam e influenciam sua  vida.  

 

[...] Esta obra de arte popular até hoje se conservou inédita, creio eu. 
Foi uma dificuldade lembrar-me dela, porque a façanha do garoto me 
envergonhava talvez e precisei extingui-la. Ouvindo a modesta 
epopeia, com certeza desejei exibir energia e ferocidade. 
Infelizmente não tenho jeito para violência. Encolhido e silencioso, 
aguentando cascudos, limitei-me a aprovar a coragem do menino 
vingativo. Mais tarde, entrando na vida, continuei a venerar a decisão 
e o heroísmo, quando isto se grava no papel e os gatos se 
transformam em papa-ratos. (I, p. 16) 
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 Diante dos aspectos relacionados à memória, seja como elemento de 

denúncia ou como forma de relembrar o passado no presente, pode-se perceber 

que, em Infância, rememorar o tempo vivenciado pelo menino, construindo-o em 

imagens, foi a forma encontrada pelo narrador para compreender a sua experiência 

e, de certa forma, livrar-se dos sentimentos ruins que povoavam e incomodavam sua 

mente.  
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CAPÍTULO 4 

A LINGUAGEM POÉTICA EM INFÂNCIA  

 

Grande literatura é simplesmente linguagem carregada  
de significado até o máximo grau possível.  

Ezra Pound 

 

 Neste capítulo, mostrar-se-á a importância da palavra na reconstrução das 

experiências de uma criança. O narrador, que volta ao passado com o objetivo de 

rememorar fatos e circunstâncias que lhe foram marcantes – física e moralmente – 

faz uso de recursos poéticos para vencer a restrição e a impotência do simples 

vocábulo diante da riqueza da vida e do homem.  Ademais, em várias situações 

narradas, percebe-se que as palavras evocadas constroem imagens de qualidade 

metafórica. 

 Nessa criação, o narrador tem o poder de manipular a linguagem e, desta 

forma, toma posse da palavra para, em seguida, entregá-la ao leitor, que se 

encontrará diante de uma  composição de densidade significativa. 

 Além disso, como expressão da memória, a linguagem metafórica oferece 

acesso a uma série de fatos relacionados ao passado, permitindo que este seja 

reconhecido. Segundo Aristóteles (apud GUIMARÃES, 1987, p. 57),  

 

 

A memória é uma fruição da imagem. Fruição que, ampliada pela 
reflexão leva ao conhecimento do passado como tal, que é a 
recordação. Logicamente esta é propriedade exclusiva do homem. 
Portanto a matéria da recordação é algo que deriva e implica a 
inteligência, uma vez que auxilia o reconhecimento de algo que é 
pretérito.  

 

 

 Essa volta ao passado permite atentar não apenas para a infância de uma 

criança em particular, mas também para a problemática social nordestina de meados 

do século XX. Assim, por meio da linguagem poética, o narrador constrói suas 

personagens e situações para além do âmbito regionalista de forma a assumir 

dimensão universal. Sobre a universalidade da obra de Graciliano Ramos, Candido 

(1978, p. 98) se pronuncia: “no âmago da sua arte há um desejo intenso de 
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testemunhar sobre o homem, e que tanto os personagens criados quanto, em 

seguida, ele próprio são projeções desse impulso fundamental, que constitui a 

unidade profunda de seus livros”. A problemática poderia refletir apenas a vida das 

personagens envolvidas, mas Graciliano faz diferente. Seu narrador reconstrói, a 

partir de fragmentos do passado, a vida daquela criança e das personagens que lhe 

foram marcantes – positiva ou negativamente. Por meio da linguagem organizada 

com rigor poético, o narrador fala  sobre situações calcinadas pela seca e pelas 

dificuldades daqueles dominados pelos mais fortes sem chance de revolta.  Sua 

frase é perfeita, sua linguagem em consonância com o local descrito.  

 Nas palavras de Candido (1978, p. 98) sobre a forma de escrever de 

Graciliano Ramos, lê-se também o narrador de Infância: 

 
Em todas as obras está presente a correção da escrita, a suprema 
expressividade da linguagem, a secura da visão do mundo, o 
acentuado pessimismo, a ausência de qualquer chantagem 
sentimental ou estilística.  

 

 Essa opinião é, igualmente, compartilhada por Coelho (1978, p.  67):  

 

O nosso romancista consegue aqui uma total adesão à realidade 
através de uma extraordinária economia de termos: o vocabulário 
exato, a frase seca, curta, direta, revelando apenas o essencial.  
Esse estilo seco e contido, já tão esmiuçado pela Crítica, é realmente 
um dos grandes fatores na força emotiva que emana do livro e na 
caracterização da criatura subumana do homem telúrico aí retratado.   

 

 

 Aqui deve ficar claro que “a força emotiva que emana do livro” não está 

relacionada simplesmente à emoção, mas, principalmente, à  força poética, que 

traduz na e pela linguagem  a luta do ser humano contra a Natureza, que se 

apresenta dura e implacável, e contra o homem rude que  é fruto desse meio 

inóspito. O narrador coloca a criança no centro desse cenário desafiador, que agride 

e apresenta, muitas vezes, a dor, a destruição e a morte. A beleza da obra graças às 

construções imagéticas se materializa, exatamente, na configuração poética do 

texto.  
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4.1 Sensibilidade poética em “Infância” 

 

 

 Quando se analisam manifestações artísticas, percebe-se que a arte busca 

aproximações com a vida e, desta forma, promove sensações de prazer, 

desconforto, medo, tensão, alívio, angústia, enfim, sentimentos inerentes ao ser 

humano. A respeito do assunto, Grassi (1978, p. 41) comenta:  

 

A arte dissolve a realidade empírica. Através de manifestações 
sensoriais, de “sinais” de todos os tipos (cores, sons, formas, 
movimentos etc) ela se esforça por tornar significados “possíveis, 
visíveis ou audíveis. [...] É função da arte tornar visível e atestar a 
condição instável do homem. [...] Os efeitos intoleráveis do tédio e da 
indiferença provam (como Baudelaire demonstra) que o homem 
nunca pode escapar ao desafio da tensão, pois a intolerabilidade do 
tédio prova que a tensão não cede, mas, ao contrário, se intensifica a 
ponto de tornar-se insuportável, se o homem não responder ao seu 
desafio. A arte representa uma tentativa primeira de corresponder a 
essas exigências através do poder  da  imaginação  fazendo  

projetos “possíveis” de molduras-fábulas.  

 

 

 Não raramente, as pessoas buscam na arte a cura para sua dor ou 

desconforto diante de uma situação real. Há sempre uma expectativa favorável ao 

herói e um desejo de que o vilão seja punido. Isso acontece porque o ser humano – 

dotado de razão e sensibilidade – precisa estabelecer equilíbrio entre situações 

opostas para sentir uma situação de bem-estar.  

Assim, a Literatura – como forma artística – busca elementos para fornecer ao 

leitor a possibilidade de alargar seu ponto de vista e vivenciar, na ficção, suas 

experiências mais díspares. A construção poética em Ramos  permite um 

experimento de linguagem diverso do plano simplesmente racional. Sobre isso, é 

importante destacar Grassi (1978, p. 192):  

 

O tornar visível o que há de comum entre domínios isolados é a 
essência da metáfora; ela efetua a “visão” de algo até então oculto. 
Por seu intermédio, é “mostrada” ao leitor ou espectador, uma 
intersecção de domínios diferentes que, por meios racionais, não 
poderia ser deduzida.  

 

 



45 

 

 Em Infância, o narrador constrói um painel da sociedade patriarcal decadente 

em função da conjuntura política e social da época. Ele coloca em foco as relações 

familiares, a religiosidade, a estrutura da escola, o preconceito, a injustiça. Assim, 

envolve quem o lê em seu mundo infantil, tal como os insetos ficavam presos nas 

teias relatadas. A obra atrai e prende o leitor pela linguagem e intensidade com que 

as situações são narradas. Além disso, a narrativa permite o contato com o 

subterrâneo da alma infantil que sofre os castigos injustos e situações angustiantes.  

 Graciliano Ramos, pela construção poética, sugere uma reflexão sobre a 

realidade revelada. O narrador de Infância, por exemplo, interliga a paisagem 

inóspita com o interior da personagem e, em seu texto, nada acontece por acaso.  

Podem-se encontrar em Octavio Paz (1984, p. 86) elementos que confirmam a 

sagacidade dos escritos do mestre nordestino:  

 

A concepção da poesia como magia implica uma estética ativa; 
quero dizer, a arte deixa de ser exclusivamente representação e 
contemplação: é também intervenção sobre a realidade. Se a arte é 
um espelho do mundo, esse espelho é mágico: transforma-o.  

 

 Com o auxílio da arte, o narrador mostra que a solidão é a grande 

companheira das personagens desta narrativa. Elas se percebem impotentes em 

razão da realidade circundante e, por isso, são levadas a agir de acordo com o  

ambiente em que vivem. A relação com o outro torna-se complexa e marcada pelo 

poder e pela submissão. Coelho (1978, p. 62) afirma:  

 
[...] É,  pois, essa espantosa descoberta do Outro, do Próximo, que 
vai moldando, emocionando, esmagando as suas personagens, 
passo a passo, numa exasperada e opressiva luta desigual.  

 

 
 É possível perceber essa luta desigual quando o protagonista, diante de um 

pai terrivelmente mal humorado, não encontra forças para reagir a uma surra 

iminente. O resultado é o isolamento da personagem. A afirmação pode ser 

fundamentada em Coelho (1978, p. 63):  

 

E isso porque, ao analisarmos suas personagens, principais ou 
secundárias, nos damos conta de que são todas elas estruturadas a 
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partir de uma mesma constante: a Solidão interior que brota quase 
sempre da rejeição afetiva, da infância sem amor e que leva à luta 

pela própria afirmação dentro do meio circundante.  

 

 

  A narrativa apresenta o olhar infantil que, de certa forma, condena, sem 

piedade, a atitude dos adultos. A respeito do assunto,  Silveira (1982, p. 165) afirma:  

 

Infância é um livro sério. Tão sério e até emocionante, que Olívio 

Montenegro escreve que as figuras que ele, reencarnando-se na 
antiga criança, nos aponta a mesma irreverência, se não com a 
mesma impiedade de que só as crianças sabem o malvado segredo 
– dos pais, dos irmãos, dos companheiros, dos amigos mais velhos 
da família – são retratadas com uma imparcialidade e uma força de 
mestre em todos os ridículos da sua vaidade e em todas as 
brutalidades do seu egoísmo.  

 
   

Ademais, a leitura da obra permite perceber que, a partir da força poética da 

linguagem,  o medo, as tristezas, os sonhos e as esperanças da criança fluem e 

suscitam reflexão. Além disso, pode-se perceber na obra a polifonia de vozes que 

compõem o grupo familiar, social e educacional do protagonista e lhe fornecem 

elementos para seu desenvolvimento perceptivo frente às complexidades da vida. 

Os episódios vivenciados mostram a riqueza de crenças, costumes, conhecimentos 

diversos e, principalmente, a formação da moral e da religiosidade. Além disso, o 

contato com o outro ajuda a formação de  sua personalidade e de seu modo de 

sentir as emoções.  

Se por um lado, a obra  fala da infância dolorosa do narrador, por outro a 

forma como os episódios são narrados não permite que se constitua um sentimento 

de pena ante a criança que sofre. Ao contrário, a elaboração literária age como 

forma de avaliação social, pois possibilita conhecer e reconhecer aspectos da 

sociedade e do ser humano, no qual não se pode confiar. A situação é agravada 

pelo fato de o autor da surra que causou esse sentimento na criança ser o próprio 

pai – teórica e socialmente, aquele que deveria tratá-la com afeto. Faria (1978, p. 

176) confirma a ideia:  

 

[...] os homens, reflexos do homem – desse homem no qual o 
menino jamais pôde acreditar e confiar, pois foi desde cedo que o 
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conheceu em todas as suas características de intolerância e de 
desamor, falsidade e hipocrisia [...]. 
 
 
 

Para confirmar essa tese, Mattalia  (1996, p. 10) declara:  

 

A obra de Graciliano Ramos, um dos grandes escritores deste 
século, complexa, muito elaborada esteticamente, é considerada, 
desde sua publicação, leitura indispensável para o conhecimento da 
plural cultura brasileira. As malhas densamente preparadas de sua 
prosa tematizam grandes problemas humanos, socioculturais 
brasileiros.  

 

 

 Por fim, recorre-se novamente a Coelho (1978, p. 182) para reafirmar a 

importância da criação poética do mestre alagoano:  

 

Não poderia deixar de ser um caminho áspero, bem árduo, dos mais 
penosos, durante o qual o gotejar de sangue do menino, que às 
próprias expensas aprende a lição da vida, e o do escritor, que tenta 
reproduzi-la com o máximo de honestidade e rigor literário, formam 
um tecido dos mais dolorosos que conheço – e, também, dos mais 
complexos, intrincados, cheios de idas e vindas, o passado invadindo 
constantemente o presente da criação artística. A ficção dando cor e 
fazendo sangrar ainda mais as recordações da meninice, Angústia e 
Infância se confundindo, se interpenetrando, se completando, 

emergindo com um grito, desesperado e alucinante, de criança 
abandonada em plena hostilidade do mundo.     

 

    

 Assim, a linguagem poética em Infância aponta situações vivenciadas pela 

criança e constrói a interação entre o presente e o passado. Por meio de metáforas, 

animalizações e metonímias, o narrador descreve a ação da aridez climática e da 

conjuntura político-social na vida das personagens, bem como a falta de piedade da 

criança ao descrevê-las. Se no passado o menino sentiu a repressão vinda daqueles 

que detinham o poder, o narrador, no presente, denuncia, por meio de palavras 

revestidas de poeticidade, todas as personagens que não lhe permitiram viver uma 

infância repleta de aprendizados, brincadeiras e travessuras.     
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4.2 A poeticidade na constituição da obra  

 

 Os recursos metafóricos em Infância são responsáveis pela trama que vai 

sendo tecida à medida que o narrador resgata sua infância e revive o passado 

distante. A forma como essa história é contada desvenda, aos poucos, cada 

fragmento como se construísse uma vida em mosaico. Assim, longe de poder ser 

interpretado como um relato histórico ou científico, o texto constrói relatos que 

despertam, concomitantemente, empatia e revolta. A respeito da importância da 

mensagem, Lefebve (1980, p. 143) diz que:  

 

A “mensagem” que traz uma obra vale literalmente na medida em 
que nós a vivemos como descoberta e paixão. Reduzida a uma tese 
ou a um teorema, não é mais que uma informação científica ou 
jornalística.  

 

 

 Assim, pode-se dizer que o prazer estético de um texto só é possível quando 

existe o duplo efeito próprio da linguagem poética. Nesse sentido, Lefebve (1980,  p. 

112) afirma, ainda:  

 

Enquanto que o discurso cotidiano é simplesmente constituído por 
denotações que se encadeiam mecanicamente, o discurso poético, 
esse, introduz primeiramente desvios entre as denotações. Estes 
desvios são fonte de ininteligibilidade. Deverá, pois,  restabelecer-se 
a coerência do texto por uma redução que só se pode realizar 
passando do campo conceptual ao campo conotativo e afetivo. 

 

 

 Ademais, sobre a função poética, Jakobson (1991, p. 130) também assegura  

sua importância pela ênfase na própria mensagem, isto é, “não tanto no que é dito, 

quanto na maneira de o dizer e no material verbal empregado para o dizer, no 

significante”. 

 Isso pode ser encontrado no texto de Ramos, pois as imagens “narradas” na 

obra reúnem aspectos psicológicos e sociológicos e, a partir disso, mostram o 

universo do sertanejo sob dois aspectos: o primeiro ligado às figuras autoritárias; o 

segundo, ao homem de inteligência mirrada, vítima de condições físicas, sociais e 

morais desfavoráveis. Todavia, a obra não se restringe à construção de uma 
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realidade regional, ao contrário, busca sugerir o universal por meio de personagens 

que revelam  a condição do homem explorado, rude e, algumas vezes, animalizado 

pelo contexto em que está inserido. Ao lado do ser humano brutalizado, percebe-se 

a face daquele que tem consciência de seu erro, como no caso do cinturão ou no 

reconhecimento da filha fora do casamento.  Pode-se afirmar que o narrador dessa 

obra se  utiliza do determinismo científico – o homem sendo influenciado pelo meio, 

pela raça e pelo momento histórico –, todavia  essa forma de dizer está longe de ser 

fragilizada, ao contrário, suas personagens têm consciência e buscam explicações 

para seus atos.  

Dessa forma, Graciliano Ramos, ao se preocupar com a análise psicológica de 

suas personagens, torna-se diferente, mais denso, mais instigante. Aliado a isso, 

sua linguagem poética confirma sua atualidade. Sua interpretação do homem não é 

rudimentar, pois ele busca a essência humana e, assim, universaliza suas 

personagens.  Martins (1978, p. 35) afirma:  

 

[...] essa invariável tendência do Sr. Graciliano Ramos – que o leva 
em longas e tormentosas pesquisas no interior de seus personagens, 
à procura das primeiras fontes dos seus atos e dos seus gestos – e 
as idéias políticas que defende, antes como um cidadão que se 
revolta contra as injustiças sociais, e que o obrigariam, 
coerentemente, a uma “interpretação” mais imediatamente social, 
mais rudimentar mesmo, da vida e da interconvivência em 
sociedade.  É, aliás, o que salva a obra do Sr. Graciliano Ramos do 
perigo de mediocrização que hoje se observa em nossa literatura 
entre os romancistas do “social”: é o que lhe atribui os caracteres de 
permanência e de universalidade que o estigmatizam como o maior 
romancista brasileiro de seu tempo, como aquele que mais 
convincentemente atingiu a essência mesma do homem e de sua 
alma.  

 

No afã de justificar os erros cometidos pela figura materna, o narrador tenta 

mostrar um pecado que poderia ser a razão do desamor e do humor ranzinza da 

mãe. Diz ele que “se não houvesse aquele pecado [a irmã natural], estou certo de 

que minha mãe teria sido mais humana” (I, p. 21). A desculpa para as falhas de suas 

personagens pode ser buscada em Carpeaux (1978, p. 30): “Certamente, a alma 

deste romancista seco não é seca; é cheia de misericórdia e de simpatia para com 

todas as criaturas, é muito mais vasta do que um mestre-escola filantrópico pode 

imaginar”. 
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A busca e o julgamento do homem integral, que vive e convive num ambiente 

inóspito,  também foi alvo de análise do ensaísta Antonio Candido (1992, p. 13):  

 

Com isto, percorre o sertão, a mata, a fazenda, a vila, a cidade, a 
casa, a prisão, vendo fazendeiros e vaqueiros, empregados e 
funcionários políticos e vagabundos, pelos quais passa o romancista, 
progredindo no sentido de integrar o que observa ao seu modo 
peculiar de julgar e de sentir. De tal forma que, embora pouco afeito 
ao pitoresco e ao descritivo, e antes de mais nada preocupado em 
ser, por intermédio de sua obra, como artista e como homem, 
termina por nos conduzir discretamente a esferas bastante várias da 
humanidade, sem se afastar demasiado de certos temas e modos de 
escrever.  

 

 No entanto, apesar de demonstrar cuidado com as pessoas que fizeram parte 

de sua vida e, de certa forma, por elas demonstrar algum tipo de consideração, seus 

textos apresentam acentuado pessimismo e uma visão árida da realidade 

circundante. Segundo Pinto (1962, p. 143), “essa intenção é responsável pelas 

peculiaridades apontadas, expressas numa linguagem que prima pela absoluta 

correção gramatical, precisão terminológica, máxima economia e clareza”.  

A escolha gramatical, a construção sintática, a clareza do vocabulário e as  

imagens que fazem vivenciar o passado estão presentes em Graciliano Ramos e 

lembram Calvino  (1990, p. 71-72), em sua afirmação:   

 

[...] “exatidão significa um projeto de obra bem definido e calculado, a 
evocação de imagens visuais nítidas, incisivas, memoráveis e uma 
linguagem que seja a mais precisa possível como léxico e em sua 
capacidade de traduzir as nuanças do pensamento e da 

imaginação”. 
 

A construção metafórica em Graciliano Ramos é reveladora de sua 

poeticidade. Ele prova na ficção o que Lakoff e Johnson (2002, p. 21-22) discutem 

teoricamente mostrando que, ao contrário da tradição anterior, na qual a ciência se 

fazia com o literal, “compreendemos o mundo por meio de metáforas, pois muitos 

conceitos básicos, como tempo, quantidade, estado, ação etc, além de conceitos 

emocionais, como amor e raiva, são compreendidos metaforicamente”. 

Assim, “a essência da metáfora é compreender e experenciar uma coisa em 

termos de outra” (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 47-48). Reafirmando a idéia, Paz 
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(1982, p. 132)  comenta  que “a imagem reproduz o momento da percepção e força 

o leitor a suscitar dentro de si o objeto um dia percebido”.  

No excerto a seguir, fica clara a comparação que o narrador faz com a 

natureza. Ambos sofrem naquele local inóspito. A natureza expressa-se na 

paisagem seca, queimada e cinzenta; o narrador, contaminado por esta imagem, 

assemelha-se ao cenário natural:  

 

 

[...] Depois veio a seca. Árvores pelaram-se, bichos morreram, o sol 
cresceu, bebeu as águas, e ventos mornos espalharam na terra 
queimada uma poeira cinzenta. Olhando-me por dentro, percebo 

com desgosto a segunda paisagem. Devastação, calcinação. (I, p. 
17) 

 

 

 Pode-se perceber que se está diante de um narrador envolvido em situações 

difíceis, num clima de tensão operado pela linguagem poética. Assim, natureza e 

personagem – como possibilidade da dupla leitura do vocábulo “paisagem” – 

fundem-se num só elemento. Ambos estão devastados, destruídos. Existe um 

narrador que se volta para a infância e demonstra a melancolia oculta no 

subterrâneo do sentido. Diante da paisagem calcinada pela seca e da vida agreste, 

o narrador não poderia ser de outra forma. Ele foi contaminado pelo ambiente, 

assim, sofrem homem e Natureza. O narrador mostra-se, igualmente, ferido e 

magoado. Sua alma é tão cinzenta quanto a poeira que toma conta da terra outrora 

vestida com a “roça verde, amarela e vermelha” (I, p. 17).  

 Graciliano constrói situações em que as ações das personagens ganham 

formas físicas e, deste modo, a tensão é reforçada e surgem condições de criar uma 

visão diferenciada da afirmativa puramente literal:  

 

Bem e mal ainda não existiam, faltava uma razão para que nos 
afligissem com pancadas e gritos. Contudo as pancadas e gritos 
figuravam na ordem dos acontecimentos, partiam sempre de seres 
determinados como a chuva e o sol vinham do céu. E o céu era 
terrível, e os donos da casa eram fortes. (I, p. 17) 

 

 

 No início do capítulo “Manhã”, o narrador já havia dito que o céu e o sol 

causaram profundas diferenças na terra. Ele confronta as mudanças da natureza 
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com o seu interior e informa que ele também se sente calcinado e devastado. No 

excerto anterior, ele acrescenta que os donos da casa – seus pais – são seres 

comparados a dois elementos da natureza e tão fortes quanto  eles.  Assim, da 

mesma forma que a seca causava perdas e sofrimentos, percebe-se que os adultos 

de sua família poderiam infligir punições que teriam como consequência o 

constrangimento e a dor.   

 Essas punições, às vezes são atenuadas, pois o narrador de Infância procura 

um adversário para justificar os castigos e as surras. Ele busca um objeto que será 

personificado e responsabilizado pela tortura sofrida. Assim, o protagonista retira a 

culpa daqueles que o surram:  

 

 [...] Irritada, ferira-me, sem querer. Não guardei ódio a minha 
mãe: o culpado era o nó. Se não fosse ele, a flagelação teria me 
causado menor estrago e estaria esquecida. (RAMOS, 2008, p. 28) 
 

  

 Aqui, o narrador torna o “nó” da corda culpado por sua aflição. A mãe – autora 

da tortura – é perdoada, porque, segundo a criança, ela ferira sem querer.  Esse 

recurso da transferência de responsabilidade parece causar uma mágoa menor, pois 

aceitar o castigo vindo de sua mãe seria ainda mais doloroso para a visão infantil.  

 No  capítulo  “Leitura”, o narrador relata o triste aprendizado da leitura – 

refere-se a ele como “uma escravidão imposta ardilosamente” (RAMOS, 2008, p. 

90). Na história, novamente nota-se um elemento  – o côvado – que vai causar o 

medo (p. 90 - 91):  

 

[...] À tarde pegava um côvado, levava-me para a sala de visitas – e 
a lição era tempestuosa. Se não visse o côvado, eu ainda poderia 
dizer qualquer coisa. Vendo-o, calava-me. Um pedaço de madeira, 
negro, pesado, da largura de quatro dedos.  

 

 

 Nota-se a influência do objeto na dificuldade de aprendizagem. O pai deveria 

ser o responsável, mas há a transferência para o côvado.  Ele causa o medo no 

menino, que se avalia sem condições de aprender as primeiras letras. A 

transferência permite ao narrador, na sua volta à infância, compreender seus medos 

e, de certa forma, evitar o sentimento causado pelo pai, que, deveria sugerir, como é 
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normal, para as crianças, uma imagem de segurança e de afeto. Segundo Lakoff e 

Johnson (2002, p. 303):  

 

 

[...] a metáfora é um dos mais importantes instrumentos para tentar 
compreender parcialmente o que não pode ser compreendido em 
sua totalidade: nossos sentimentos, nossas experiências estéticas, 
nossas práticas morais e nossa consciência espiritual. Esses 
esforços da imaginação não são destituídos de racionalidade; como 
se utilizam da metáfora, empregam uma racionalidade imaginativa.  

 

 

 É preciso perceber, também, a subjetividade do narrador ao descrever a mãe: 

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

pregas que se fixavam numa careta, os  beiços  quase  inexistentes repuxando-se, 

semelhantes às bordas de um caneco amassado” (I, p. 35). Nessa descrição, a 

comparação da mãe com o caneco amassado é feita de forma pejorativa. A 

possibilidade de se entender a característica negativa está ligada ao fato de o 

narrador relembrar, ao  longo dos capítulos de Infância, como a mãe maltratava o 

menino, chamando-o, inclusive, de “cabra-cega”  e de “bezerro encourado” – em 

razão de uma oftalmia que o atingiu.   

 Pela explicação de Lakoff e Johnson (2002, p. 320), o sentido literal da frase 

seria falso, pois afirmaria que o rosto da mãe era composto por um material capaz 

de ser amassado. Na realidade, o narrador parece dizer que sua mãe era uma 

mulher que apresentava um rosto amargurado, triste, marcado pelas vicissitudes da 

vida árida e sofrida.  

 A figura do pai também é mostrada com subjetividade. No capítulo “Um 

cinturão”, o narrador apresenta seu pai como alguém que tem “a cara enferrujada”. 

Novamente, se o leitor levar em consideração o significado literal do vocábulo 

“enferrujada”, terá  um sentido falso, pois a composição do rosto paterno não 

apresenta nenhum elemento capaz de sofrer a ação da ferrugem. O narrador 

constrói a metáfora e o leitor deve perceber que o pai se mostra mal-humorado e 

seu rosto demonstra rigidez e encontra-se deteriorado pelo tempo.  

 É interessante notar que o rosto colabora na fragmentação do ser. A 

impressão que se tem é que a criança analisa as pessoas que a rodeiam apenas 

pela fisionomia. Não importa nada – o corpo, a roupa ou a postura, pois por meio do 
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rosto é possível levantar as características psicológicas e obter uma informação 

básica sobre elas. O rosto torna-se mais forte que os movimentos ou a postura deste 

ser. Na personagem Venta-Romba, por exemplo, quando a personagem é chamada 

de vagabundo, o narrador faz questão de dizer que “Venta-Romba perturbou-se, 

engasgou-se, apagou o sorriso; o vexame e a perplexidade escureceram-lhe o rosto; 

os beiços contraíram-se, exibindo as gengivas nuas”. (I, p. 196). Está presente, aqui, 

em termos conceituais, o caso especial da metonímia que utiliza a parte pelo todo: 

“Esse tipo de metonímia funciona ativamente em nossa cultura. A tradição do uso de 

retratos, tanto na pintura quanto na fotografia, é baseada nela”.  Ainda segundo 

Lakoff e Johnson (2002, p. 93),  

 

[...] a metonímia tem, pelo menos em parte, o mesmo uso que a 
metáfora, mas ela permite-nos focalizar mais especificamente certos 
aspectos da entidade a que estamos nos referindo. Assemelha-se 
também à metáfora no sentido de que não é somente um recurso 
poético ou retórico nem é somente uma questão de linguagem. 
Conceitos metonímicos (como parte pelo todo) fazem parte da 
maneira como agimos, pensamos e falamos no dia a dia.    

 

 

 Os pais do narrador são descritos de forma inusitada e, a partir de seus 

rostos, pode-se perceber que eles são pessoas de difícil trato e apresentam 

momentos de intransigência.  Vê-se, portanto, que é necessário analisar a 

linguagem metafórica para compreender que o sentido pretendido pelo narrador é 

diferente do sentido literal das palavras.  

 Assim, pode-se entender que “a metáfora é um dos mecanismos mais básicos 

que temos para compreender nossa experiência. [...] Descobrimos que a metáfora 

pode criar sentidos novos, criar similaridades e, desse modo, definir uma nova 

realidade” (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p. 324). 

 Na nova realidade, o narrador busca algo significativo para que sua vida 

realmente valha a pena. No capítulo “José da Luz”, por exemplo, o narrador 

confessa  ao leitor suas culpas e consequentes castigos. Um deles era ficar 

resignado junto ao balcão da loja. O castigo lhe possibilitava inculcar as regras de 

bem viver e, ainda, o obrigava a vigiar o estabelecimento. Naqueles momentos, a 

criança visitava um mundo totalmente diferente daquele em que vivia.  
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 Após a leitura do capítulo “José da Luz”, pode-se perceber que o mundo 

imaginado pelo menino, nos momentos de devaneio, era totalmente diferenciado 

daquele vivido. Se no seu mundo havia gritos que o assustavam, no imaginário, 

falava-se baixinho. Se havia zangas e proibições, no imaginário, tudo era permitido e 

havia conselhos. No mundo da imaginação, palavras ásperas, cocorotes e puxões 

de orelhas eram inexistentes. Não havia, sequer, gestos que motivassem lágrimas. 

No entanto, era preciso deixar os devaneios de lado e cumprir com as obrigações.  

 Analisar as relações entre os objetos e seres citados  e o que eles causam 

seria difícil na visão objetivista clássica, pois entre eles não existem propriedades 

inerentes, mas, segundo Lakoff e Johnson (2002, p. 213), é possível perceber 

propriedades interacionais. Assim sendo, “explicar a maneira como as pessoas 

compreendem suas experiências exige uma concepção de definição muito diferente 

da visão tradicional” (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p. 217).  

 No entanto, embora esta visão necessite ser diferenciada, os recursos 

metafóricos utilizados por Graciliano Ramos não afastam a realidade  e não levam 

apenas ao campo da emoção e da imaginação – à maneira dos românticos. Ao 

contrário, ele permite uma leitura racional e, ao mesmo tempo, poética da realidade 

do narrador, melhor dizendo, é um momento de “experiência em tensão”. A visão 

estaria calcada na explicação experiencialista oferecida por Lakoff e Johnson  (2002, 

p. 302) quando afirmam: 

 

O que estamos oferecendo na explicação experiencialista da 
compreensão e da verdade é uma alternativa que nega que o 
objetivismo e o subjetivismo sejam as nossas únicas escolhas. 
Rejeitamos a concepção objetivista de uma verdade absoluta e 
incondicional, sem adotar a alternativa subjetivista de verdade obtida 
apenas por meio da imaginação não restringida por circunstâncias 
externas. A razão de focalizarmos tanto nossa atenção sobre a 
metáfora é que ela une razão e imaginação. A razão, no mínimo, 
envolve a categorização, a implicação, a inferência. A imaginação, 
em muitos de seus aspectos, implica ver um tipo de coisa em termos 
de um outro tipo de coisa o que denominamos pensamento 
metafórico. 
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4.3 A linguagem metafórica na construção das cenas narrativas 

 

 Tendo em vista que a injustiça foi um fato marcante na vida do menino e que 

os pais foram responsáveis pelas principais torturas impostas à personagem, 

escolheram-se excertos relacionados a esses elementos para demonstrar de que 

forma a poética foi utilizada na construção das imagens da infância.   

 

4.3.1 A injustiça 

 

O capítulo “Um cinturão” revela a figura paterna em situações de injustiça em 

relação ao menino – inocente e frágil – e o pai – rude e poderoso. Esse detém o 

poder e faz uso dele para punir o filho a qualquer momento. Ao menino, resta apenas 

a dor.  

 

As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e 
deixaram-me funda impressão. Eu devia ter quatro ou cinco anos, 
por aí, e figurei na qualidade de réu (I, p. 28) . 

 

 

 Desde o início do capítulo “Um cinturão”, instaura-se dúvida: Por que uma 

criança figuraria na qualidade de réu? Que delito grave teria ela cometido? A 

resposta é fornecida pelo próprio narrador: “Batiam-me porque podiam bater-me, e 

isto era natural” (I, p. 45).  

 Numa retrospectiva de sua vida, o narrador conta uma situação vivenciada 

com a mãe. Novamente, a imagem da surra sofrida é ilustrada com cores e palavras 

fortes, que exibem a atrocidade materna:  

 

Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me 
pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça 
com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos 
vermelhos (I, p. 28). 

 

 A corda nodosa serviu para personificar a figura materna que o surrou apenas 

porque estava irritada; a expressão “moído” sintetiza o estado da personagem 

infantil e a dor que sentiu ao ser surrada pela mãe. Os olhinhos infantis buscam a 

brutalidade pintada em “manchas sangrentas e lanhos vermelhos”.  



57 

 

 Estas imagens já seriam suficientes para causar indignação, mas o que vem 

em seguida torna a tristeza e a tensão ainda maiores. Como se uma câmera 

passeasse diante do leitor, o narrador fornece o princípio de uma cena que parecia 

tranquila, mas que se transformará numa situação aterrorizante: 

 

Meu pai dormia na rede armada na sala enorme. Tudo é nebuloso. 
Paredes extraordinariamente afastadas, rede infinita, os armadores 
longe, e meu pai acordando, levantando-se de mau humor, batendo 
com os chinelos no chão, a cara enferrujada (I, p. 29). 

 

 

 É possível perceber, pela cena descrita, que algo ruim acontecerá. Assim, as 

expressões “sala enorme”, “nebuloso”, “paredes extraordinariamente afastadas”, 

“rede infinita”, “armadores longe” evidenciam um distanciamento, uma abstração, um 

ambiente que cresce monstruosamente aos olhos do menino,  simultaneamente, cria 

uma relação com o pai – “mau humor”, “batendo chinelos”, “cara enferrujada”. Assim, 

as palavras utilizadas começam a denunciar a personagem que, em breve, será o 

algoz destituído de qualquer sombra de piedade.  

 

Naturalmente não me lembro da ferrugem, das rugas, da voz áspera, 
do tempo em que ele consumiu rosnando uma exigência   (I, p. 29) 
(grifo nosso). 

 

 Diante dessa figura animalizada que surge à frente do menino, nada mais 

resta além da covardia e da ausência de atitude. Correr para onde? Fugir? Buscar 

ajuda em quem? São perguntas que, por certo, fariam parte da possibilidade de sair 

daquela situação, mas que nada representavam naquele momento, pois o pai não 

estava disposto a outro posicionamento além de descobrir “onde estava o cinturão”. 

O menino tinha apenas uma certeza: a de que estava acuado, mas, ao contrário de 

um bicho, nada poderia fazer, pois seu algoz era maior, mais forte e tinha o poder 

em suas mãos.  

 

Ninguém veio, meu pai me descobriu acocorado e sem fôlego, 
colado ao muro, e arrancou-me dali violentamente, reclamando um 
cinturão. Onde estava o cinturão? Eu não sabia, mas era difícil 
explicar-me: atrapalhava-me, gaguejava, embrutecido, sem atinar 
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com o motivo da raiva. Os modos brutais, coléricos, atavam-me: os 
sons duros morriam, desprovidos de significação (I, p.29).  

 

 A partir dessa narrativa, é possível ouvir os berros do pai contrariamente com 

os rogos frágeis da criança e sentir a tremura do pequeno corpo infantil que está à 

mercê daquele homem furioso.  

 O que mais incomoda na situação é o fato de um simples objeto – um cinturão 

– ser responsável pela situação aterrorizante. “Onde estava o cinturão?” é a 

pergunta que não cala durante a surra  e depois dela. Afinal, “a pergunta repisada 

ficou-me na lembrança: parece que foi pregada a martelo” (I, p. 30). 

 A metáfora do martelo que pregou a pergunta e lhe causou tanta dor  – “Onde 

estava o cinturão?” – sugere a sociedade patriarcal fundamentada na hierarquia e na 

estrutura do coronelismo da época, que não permitiam que as pessoas reagissem 

diante de situações injustas. As penas eram impostas sem qualquer 

questionamento, pois  as torturas, injustiças e violência faziam parte da sociedade 

do final do século XIX e início do XX.  

 Os gritos eram tão altos que, mesmo depois de adulto, o narrador não 

consegue ouvir uma pessoa falar alto, pois, como ele próprio afirma, tem a sensação 

de que lhe furam os tímpanos com ferro.  

   Nova visão cinematográfica demonstra as sensações físicas causadas pelo 

pavor que o pai suscita:  

 

Aperto na garganta, a casa a girar, o meu corpo a cair lento, voando, 
abelhas de todos os cortiços enchendo-me os ouvidos – e, nesse 
zunzum, a pergunta medonha. Náusea, sono. Onde estava o 
cinturão? (I, p. 30). 

 

 

 A cena está nebulosa, o clima sufocante. Agora, surge a pergunta: O que 

poderá acontecer? A criança não vê o pai pegar o chicote. Percebe-se que o algoz 

está, mais uma vez, terrível e animalizado:  

 

 

A mão cabeluda prendeu-me, arrastou-me para o meio da sala, a 
folha de couro fustigou-me as costas. Uivos, alarido inútil, estertor. Já 
então eu devia saber que rogos e adulações exasperavam o algoz. 
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Nenhum socorro. [...] Junto de mim, um homem furioso,    
segurando-me um braço, açoitando-me (I, p. 30 - 31). 

 

 Assim como o tempo passado e o presente, também o narrador e o leitor 

fundem-se. É possível sentir o açoite e ver a criança tentando se salvar. No entanto, 

sabe-se que isso é impossível, pois a cena preparatória já havia demonstrado o 

desespero infantil e a dificuldade para evitar a tortura ante o torturador implacável:  

 

O suplício durou bastante, mas, por muito prolongado que tenha 
sido, não igualava a mortificação da fase preparatória: o olho duro a 
magnetizar-me, os gestos ameaçadores, a voz rouca a mastigar uma 
interrogação incompreensível (I, p. 31). 

 

 

 Finalmente, a cena por que se esperava surge: o menino está solto. Nada 

pode fazer a não ser curtir sua dor solitariamente: “Solto, fui enroscar-me perto dos 

caixões, coçar as pisaduras, engolir soluços, gemer baixinho e embalar-me com os 

gemidos” (I, p. 31). 

 O suplício acabara... Ficaria a dor no corpo – que poderia ser curada. Mas, a 

imagem seguinte é ainda mais aterradora – o  maldito cinturão aparece:  

 

 [...] Antes de adormecer, cansado, vi meu pai dirigir-se à rede, 
afastar as varandas, sentar-se e logo se levantar, agarrando uma tira 
de sola, o maldito cinturão, a que desprendera a fivela quando se 
deitara (I, p. 31).  

 

  O menino vê a figura paterna minguar. Cabeça, cara, olhos paternos buscam 

o refúgio onde a criança se esconde. A cena cristaliza-se. Como uma tomada 

cinematográfica,  a câmera foca o homem, anteriormente, algoz e animalizado, 

transformando-se, e o narrador aguardando-o. Assim, a criança o receberia sem 

medo e o alívio seria instaurado. No entanto, em uma sociedade patriarcal, marcada 

pelo poder e pela submissão, isto jamais aconteceria. A dor da personagem infantil 

não pode se transformar em final feliz: isto não seria real.  
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Não se aproximou: conservou-se longe, rondando, inquieto, depois 
se afastou.  
Sozinho, vi-o de novo cruel e forte, soprando, espumando. E ali 
permaneci, miúdo, insignificante e miúdo como as aranhas que 
trabalhavam na telha negra (I, p. 32).  

 

 

 O menino, solitário, insignificante, apagou as luzes da cena e ficou miúdo 

como as aranhas da telha negra. O leitor deve guardar sua tristeza e sentir a justiça 

injusta – a realidade da vida e a poética da narrativa. A criança percebe que a figura 

do pai minguara e seus sentimentos nobres estão dispostos a perdoar o pai. Existe a 

consciência do outro e esta atitude o torna diferente de uma personagem sem 

aprofundamento psicológico. Nessa realidade crua, seca, o narrador metaforiza um 

código de justiça, representado na animalesca personalidade paterna que se 

apresenta “cruel e forte, soprando, espumando”. O animal está diante da 

personagem infantil pronto para atacar.   

 Nova injustiça surge no capítulo “Venta-Romba”. O pai do protagonista é 

convidado a ser empregado como juiz substituto. Este homem já foi apresentado 

como alguém que comete um grande erro no julgamento da fragilizada criança, mas 

aceita “sem nenhum escrúpulo” (I, p. 194) o cargo de juiz. Como o próprio narrador 

relata, era necessário que cargos fossem oferecidos a pessoas dóceis, de 

preferência sem grandes conhecimentos, pois, assim, não criariam problemas na 

condenação de inimigos e na absolvição de amigos.  

 Após essa breve explicação sobre a nomeação do novo juiz, é importante 

apresentar a personagem que dá título ao novo capítulo: Venta-Romba, um mendigo 

que é descrito como alguém que não representa nenhum perigo à sociedade.       

Trata-se de alguém que, embora sofra as agruras comuns de um nordestino 

assolado pela seca e pela miséria, não faz mal a ninguém e nem vive se lamuriando. 

Ao contrário, parece que intimamente Venta-Romba não padece das necessidades 

vivenciadas pelo seu físico. Para descrevê-lo, o narrador utiliza adjetivos que 

enaltecem a personagem tão sofrida. 

 

A voz corria mansa; as rugas da cara morena se aprofundavam num 
sorriso constante; o nevoeiro dos olhos se iluminava com estranha 
doçura. Nunca vi mendigo tão brando. A fome, a seca, noites frias 
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passadas ao relento, a vagabundagem, a solidão, todas as misérias 
acumuladas num horrível fim de existência haviam produzido aquela 
paz. Não era resignação. Nem parecia ter consciência dos 
padecimentos: as dores escorregavam nele sem deixar mossa.  
 
 

 Contudo, o pobre homem acabou sofrendo a injustiça do “novo juiz”, pois 

certa noite acabou surgindo de supetão na sala de jantar da casa do protagonista. A 

mãe solicita que ele vá embora, mas, ao mesmo tempo, pede que o moleque José 

vá buscar o marido para enxotar o mendigo, porque tem medo que este vá cometer 

alguma violência contra as moças ou as crianças. Em vão, Venta-Romba tenta se 

desculpar, mas cada vez se atrapalha mais e seu rosto se transforma. O pai chega e 

Venta-Romba se despede. No entanto, o juiz diz que o prenderá e que irá castigá-lo. 

O mendigo se assusta, perde o ar de bicho acuado e humildemente diz que  é 

“brincadeira de seu major” e repete, humildemente, a pergunta flácida: “– Por quê, 

seu major?”. A partir desse ponto, o menino também se questiona. Afinal, o homem 

nada havia feito de errado, tinha apenas entrado na casa para pedir algo para 

comer. 

 É interessante notar que a pergunta está presente nos dois casos de injustiça. 

No entanto, há uma grande diferença entre elas. No capítulo “O cinturão”, o narrador 

afirma que a pergunta ficou na lembrança como se fora pregada a martelo. O 

questionamento fora feito pelo pai – figura que representava a autoridade, o medo, a 

angústia. Em Venta-Romba, ao contrário, a pergunta repetida com insistência foi 

marcada pela humildade e pela certeza de que aquilo não passava de uma 

brincadeira.  A imagem do mendigo – aquele que nada tem e que nada pode almejar 

além de algumas migalhas de alimento – não pode manifestar-se de outra forma, já 

que representa a escória, a animalização social.  

 Da mesma forma que a criança havia sofrido a injustiça paterna, ela vê que 

não adiantaram os rogos nem as lágrimas do mendigo, pois “o soldado ergueu-lhe a 

camisa, segurou o cós do ceroulão, empunhou aquela ruína que tropeçava, queria 

aluir, atravessou o corredor, ganhou a rua” e arrasta o homem como “um judas de 

sábado da Aleluia” (I, p. 199). (grifo nosso) 

 O menino sente-se sombrio e, com aperto no coração, vive o remorso de 

nada ter feito por aquele pobre homem que era arrastado ladeira abaixo com 

violência. Achou-se cúmplice daquela atrocidade. Por meio da rememoração do fato, 

o narrador acredita que sua insolência e grosseria da maturidade estavam ligadas à 
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prisão injusta.  Ademais, afirma  que  a injustiça sofrida por Venta-Romba contribuiu 

para a desconfiança que ele nutria pelas autoridades.  

 “Um cinturão” e “Venta-Romba” são dois capítulos importantes na tessitura da 

obra, pois além de demonstrarem que a injustiça estava presente, constroem a 

imagem do poder vigente na época e de sua relação com os seres que pouco ou 

nada podiam fazer em sua defesa. Contudo, não se percebe uma atitude panfletária 

do narrador, ao contrário, tudo é contado por meio de uma linguagem de grande 

poeticidade. Como disse James (1995, p. 29): “a experiência nunca é limitada e 

nunca é completa; ela é uma imensa sensibilidade, uma espécie de vasta teia de 

aranha, da mais fina seda, suspensa no quarto de nossa consciência, apanhando 

qualquer partícula do ar em seu tecido”. O narrador buscou em sua experiência 

situações que marcaram em profundidade sua  alma infantil e as reconstrói por meio 

da criação poética e, dessa forma, procura explicar as nódoas que lhe ficaram para 

sempre impregnadas. 

 

4.3.2  Os pais 

 A mãe  e  o pai do narrador são descritos de forma respeitosa, porém 

percebe-se que entre eles e o narrador  não existe afetividade, mas  profundo medo 

e ressentimento. Se em algum momento houve afeição, serviu para desorientar o 

menino.  

Naquele tempo a escuridão se ia dissipando, vagorosa. Acordei, 
reuni pedaços de pessoas e de coisas, pedaços de mim mesmo que 
boiavam no passado confuso, articulei tudo, criei o meu pequeno 
mundo incongruente. Às vezes as peças se deslocavam – e surgiam 
estranhas mudanças. Os objetos se tornavam irreconhecíveis, e a 
humanidade, feita de indivíduos que me atormentavam e indivíduos 
que não me atormentavam, perdia os característicos (I, p. 17). 

 

 Quando se referia à mãe, não demonstrava carinho, havia uma imagem sem 

beleza ou bondade. A figura materna é mostrada de forma distante e sempre com 

ressentimentos.  

Sem dúvida o meu aspecto era desagradável, inspirava repugnância. 
E a gente da casa se impacientava. Minha mãe tinha a franqueza de 
manifestar-me viva antipatia. Dava-me dois apelidos:               
bezerro-encourado e cabra-cega. [...] Eu abominava os nomes sujos, 
a brincadeira imunda enojava-me. Não sabia por que me batizavam 
daquela forma (I, p.119-120).  
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 No entanto, a criança procurava explicações para justificar os pais. Para a 

mãe, que apresentava a cara enferrujada, ele diz que o motivo poderia ser a 

presença de Mocinha – a irmã natural, que era bela e tinha olhos provocadores. 

Para o pai – alguém que exigia da criança um comportamento exemplar, mas que, 

ao mesmo tempo, é denunciado como um homem rude e  pecador –, afirma que a 

filha fora do casamento fosse a causa de tantas ações contraditórias.  

 O pai, no capítulo  “Leitura”, apareceu como um ser capaz de despertar o 

temor quase espontaneamente. A imagem do medo traduzida na figura paterna leva 

a criança a uma situação tão angustiante que as consequências se transformam em 

sintomas físicos:  

  

Sozinho não me embaraçava, mas na presença de meu pai 
emudecia. Ele endureceu algumas semanas, antes de concluir que 
não valia a pena tentar esclarecer-me. Uma vez por dia o grito 
severo me chamava à lição. Levantava-me, com um baque por 
dentro, dirigia-me à sala, gelado. E emburrava: a língua fugia dos 
dentes, engrolava ruídos confusos. Livrara-me do aperto crismando 
as consoantes difíceis: o T era um boi, o D uma peruinha. Meu pai 
rira da inovação, mas retomara depressa a exigência e a gravidade. 
Impossível  contentá-lo. E o côvado me batia nas mãos. Ao 
avizinhar-me dos pontos perigosos, tinha o coração desarranjado 
num desmaio, a garganta seca, a vista escura, e no burburinho que 
me enchia os ouvidos a respiração áspera avultava. Se as duas 
letras estivessem juntas, o martírio se reduziria, pois, libertando-me 
da primeira, a segunda acudia facilmente. Distanciavam-se, com 
certeza havia na colocação um desígnio perverso – e os meus 
tormentos se duplicavam.  (I, p.  91-92) 

 

 No capítulo “Nuvens”, um recurso deve ser destacado: a descrição dos pais 

de forma metonímica – mãos, olhos e boca, principalmente. Por meio dessa figura, o 

narrador fala sobre seus pais e a forma como eles agiam:  

 

Meu pai e minha mãe conservavam-se grandes, temerosos, 
incógnitos. Revejo pedaços deles, rugas, olhos raivosos, bocas 
irritadas e sem lábios, mãos grossas e calosas, finas e leves, 
transparentes. Ouço pancadas, tiros, pragas, tilintar de esporas, 
batecum de  sapatões  no  tijolo  gasto. Retalhos e sons 
dispersavam-se. Medo. Foi o medo que me orientou nos primeiros 
anos, pavor. Depois as mãos finas se afastaram das grossas, 
lentamente se delinearam dois seres que me impuseram obediência 
e respeito. Habituei-me a essas mãos, cheguei a gostar delas. Nunca 
as finas me trataram bem, mas às vezes molhavam-se de lágrimas – 
e os meus receios esmoreciam. As grossas, muito rudes, 
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abrandavam em certos momentos. O vozeirão que as comandava 
perdia a aspereza, um riso cavernoso estrondava – e os perigos 
ocultos em todos os recantos fugiam, deixavam em sossego os 
viventes miúdos: alguns cachorros, um casal de moleques, duas 
meninas e eu. (I,  p. 11-12)  

 

 As partes do corpo utilizadas para descrever os pais, normalmente, podem 

associar-se. No entanto, em Infância isso não acontece, pois a falta de afeto e o 

desprezo sempre aparecem com maior ênfase. Além de o narrador observar seus 

pais de forma fragmentada, a referência às partes que ele percebe é pejorativa, 

grotesca – olhos raivosos, bocas irritadas e sem lábios. Essa forma de narrar que 

concretiza a ideia de partes estanques, que, apenas posteriormente, formam o todo 

é compatível com aquilo que o narrador quer transmitir: a fragmentação presente na 

infância e em sua memória.   

Cristóvão (1986, p. 113) faz um comentário a este respeito:  

 

Ao reconstituir a percepção que tinha do mundo na meninice, o 
protagonista dá uma visão da realidade como dum mosaico ainda 
não articulado, em que os diversos elementos que o compõem 
esperam uma integração. Rugas, olhos, bocas, mãos ainda não 
estão integrados em corpos e só mais tarde é que os corpos a que 
pertencem serão identificados como sendo os do pai e da mãe.  

 
 
 

 No capítulo “O inferno”, é possível perceber as dificuldades vivenciadas por 

qualquer criança na fase em que entra em contato com o mundo adulto e, muitas 

vezes, não o compreende em razão da ambiguidade dos sentimentos:  

 

Às vezes, minha mãe perdia as arestas e a dureza, animava-se, 
quase se embelezava. Catorze ou quinze anos mais moço que ela, 
habituei-me, nessas tréguas curtas  e valiosas, a julgá-la criança, 
uma companheira de gênio variável, que era necessário  tratar 
cautelosamente. Sucedia desprecatar-me e enfadá-la. Os 14 ou 15 
anos surgiam entre nós, alargavam-se de chofre – e causavam-me 
desgosto (I, p. 67). 

 

 

 No mesmo capítulo, o narrador conta que conversava com a mãe sobre o 

inferno. Aparentemente, tudo estava tranquilo, mas o menino discordou da ideia da 
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mãe e disse que o inferno não existia. Novamente, percebe-se que a mãe, embora 

demonstrasse estar calma durante a conversa, altera-se e castiga o menino.  

 

Minha mãe curvou-se, descalçou-se e aplicou-me várias 
chineladas. Não me convenci. Conservei-me dócil, tentando 

acomodar-me às esquisitices alheias. Mas algumas vezes fui 
sincero, idiotamente. E vieram-me chineladas e outros castigos 
oportunos. (I, p. 69) (grifo nosso) 
      
 

 No excerto anteriormente transcrito, a imagem que se revela faz o leitor 

perceber uma ação calma e gradativa com o objetivo de, por mais paradoxal que 

pareça, impor ao menino um castigo. A mãe  curvou-se, descalçou-se e aplicou 

chineladas na criança.  

 A autoridade dos pais também pode ser notada no capítulo “A escola”.  A 

imagem que a criança fazia da escola e do professor estava associada a algo 

medonho, a um castigo repleto de situações funestas. No entanto, nada poderia ser 

feito, pois assim era a educação da época. Os pais mandavam, a escola cumpria 

seu papel de formação e às crianças cabia apenas a obediência às regras impostas.  

 

A notícia veio de supetão: iam meter-me na escola. Já me haviam 
falado nisso, em horas de zanga, mas nunca me convencera de que 
realizassem a ameaça. [...] Considerei a resolução de meus pais 
uma injustiça. Procurei na consciência, desesperado, ato que 
determinasse a prisão, o exílio entre paredes escuras. Certamente 
haveria uma tábua para desconjuntar-me os dedos, um homem 
furioso a bradar-me noções esquivas. [...] Não  me defendi, não 
mostrei as razões que me fervilhavam na cabeça, a mágoa que me 
inchava o coração. Inútil qualquer resistência (I, p. 97). 

 

 

 Percebe-se aqui, mais uma vez, que a criança se viu diante de uma 

“imposição”, que fazia parte da estrutura familiar e social. A esse respeito, Feldmann 

(1998, p. 70) diz:  

 

Pode-se entender Infância como uma violenta acusação contra os 

métodos de educação no Nordeste brasileiro: da casa paterna – “Um 
cinturão” –,  da escola – “Leitura”  e “O Barão de Macaúbas” – e da 
igreja – “Padre João Inácio” e “O fim do mundo”.  
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 Várias vezes, percebe-se que os pais o castigavam obrigando-o a respeitá-los 

a qualquer custo.  

 Candido (1992, p. 50-51) afirma:  

 
Nesta narração autobiográfica, um dos traços mais constantes é o 
sentimento de humilhação e de machucamento. Humilhação de 
menino fraco e tímido, maltratado pelos pais e extremamente 
sensível aos maus-tratos  sofridos e presenciados. Por toda parte, 
recordações doídas de alguma injustiça, de alguma vitória descarada 
do forte sobre o fraco. Talvez porque ante a sensibilidade do 
narrador as circunstâncias banais da vida avolumassem como outras 
tantas banalidades. Em casa, na rua, na escola, vê sempre um 
indefeso nas unhas de um opressor. A priminha, Venta-Romba, o 
colega perseguido, João, ele próprio. E sempre – sempre – a 
punição é gratuita, nascendo daquela desnorteante injustiça com que  
trará conhecimento certo dia, por causa do cinturão paterno. A 
consequência natural é o refúgio no mundo interior e o interesse 
pelos aspectos inofensivos da vida. Inofensivos e, portanto, inúteis. 
Sonhar, ler, imaginar mundos na escala das baratas.  

 

 Na análise referente aos pais do menino, pode-se perceber a fala do narrador 

sobre os castigos imerecidos e as maldades cometidas contra os fracos. Na 

realidade, o comportamento faz parte de uma organização de mundo injusta e 

hipócrita, baseada na estrutura oligárquica, de feição patriarcal, na qual o chefe da 

família reinava absoluto, apesar de seus deslizes e erros. A criança não tinha o 

direito de questionar as normas, era vista como um adulto em miniatura e, assim, 

não podia duvidar ou questionar aquilo que lhe era imposto.  

 Os valores da sociedade, em Infância, aparecem como contraditórios, 

incompreensíveis e injustos. A relação com os pais demonstra que nem sempre as 

normas sociais são usadas para o bem das pessoas. Ao contrário, às vezes, elas 

servem para fazer sofrer e oprimir. Além disso, qualquer pessoa que saísse da 

norma estabelecida, era considerada inferior. José da Luz é um exemplo para ser 

citado, pois, como fugia à ideia usual de um policial, era visto com desprezo pelos 

seus superiores. A sensibilidade do narrador, entretanto, traça, pelo discurso 

poético, a relação entre humilhação e poder, cruelmente representada na relação 

pais e filhos. 
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4.3.3 José da Luz 

 

 José da Luz é outra personagem que merece ser analisada, pois destoava 

daqueles que representavam a força policial da época. Segundo as lembranças do 

menino, os policiais, quando trajavam o uniforme, “eram desleixados, amarrotados e 

provocadores de barulho” (I, p. 82). Além disso, os adjetivos “insolentes” e 

“violentos” são acrescentados como forma de caracterizá-los. No entanto, o menino 

tenta justificar as qualidades destacadas visto que os policiais agiam assim porque 

outrora foram massacrados por outros que lhes infligiram o mal.  

 Aos olhos do menino, porém, José da Luz era diferente: educado, discutia 

política, era amável e jeitoso com as pessoas. Essa descrição é bastante 

semelhante àquela que faz da irmã natural e de dona Maria. Assim, percebe-se que 

o menino, apesar de sofrer as surras e de conviver com a ignorância e a violência, 

sabe reconhecer pessoas que agem de forma branda e educada. Isso é importante, 

pois, assim como as pessoas violentas ajudam a formar a personalidade de uma 

criança, as bondosas também fazem parte dessa formação.  

 O narrador confirma que, apesar dessa diferença notada em José da Luz, o 

policial impunha respeito e causava-lhe medo. Assim, quando a criança percebe sua 

entrada na loja, ela fica apavorada e sente em seu físico o medo diante da 

autoridade. Afinal, era essa a imagem que lhe haviam construído do representante 

policial.  

 

Quis fugir, esconder-me debaixo do balcão: as juntas endureceram, 
os músculos relaxaram-se. Tentei vencer o medo, endireitar o 
espinhaço, articular uma frase, sorrir. Em vão. José da Luz era 
terrível. Metia gente na cadeia, dava surras e muxicões nos feirantes. 
(I, p. 96). 
 
 
 

 No entanto, a criança sente algo diferente a que denomina extraordinário – 

curiosamente o mesmo adjetivo que utilizou para nomear a professora D. Maria. 

Extraordinário porque fugia à regra, às convenções, às ordens, aos castigos. Chega 

a dizer que, quando José da Luz começa a conversar com ele, percebia uma 

mudança: “tinha um companheiro excelente, que diminuía junto do balcão e era 

quase do meu tamanho” (I, p.  87). O menino, finalmente, encontra alguém que lhe 

dá atenção e que nada exige. Essa nova personagem  faz com que a necessidade 
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de confabular com seres imaginados seja substituída por uma conversa genuína e 

agradável com alguém que representa a autoridade e não o autoritarismo do pai, do 

professor que surra a criança infeliz, dos policiais que batem sem qualquer 

explicação. 

 A recriação das cenas vivenciadas pela criança só foi possível graças à 

manipulação da linguagem. A memória reavivada trouxe à lembrança situações e 

personagens  marcantes durante o período da infância. A criação da história foge ao 

mero regionalismo típico do romance da época em que foi escrita e caminha para o 

universal, para a vida de qualquer criança exposta a uma sociedade autoritária, 

hierarquizada e, por vezes, cruel.  
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CAPÍTULO  5  

MEMÓRIA E IMAGINAÇÃO 

 

 All fiction may be autobiography, 
 but all autobiography is of course fiction.5 

 
Shirley Abbott 

 
 

Neste capítulo, analisar-se-ão excertos da obra Infância a fim de demonstrar 

a influência da memória e da imaginação na narrativa  dos fatos e na reconstrução 

do vivido. Além disso, buscar-se-á mostrar que a estrutura fragmentária da obra é a 

uma forma de representação da memória.  

Durante a análise, serão verificados apenas trechos em que a tristeza, a 

desilusão e a mágoa estão presentes, pois, em Infância, são quase inexistentes as 

situações de alegria ou de brincadeiras. Sobre isso, Lins (1987, p. 267)  fornece uma 

importante contribuição: 

 

Não será significativo que em Infância não apareçam os instantes 

agradáveis, felizes, ilusões e sonhos do menino Graciliano Ramos? 
Que tenham sido conservados pela memória, de preferência, os 
momentos de infelicidade, tristeza e solidão, as humilhações e 
decepções da infância? É que os primeiros foram superficiais e 
efêmeros, talvez porque menos frequentes, logo esmagados pelos 
segundos, mais constantes; e foram estes que permaneceram, que 
lhe marcaram a natureza humana. 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 
gravara mais profundamente.     

 

 

 No excerto de Lins, pode-se perceber que o narrador  articula o universo 

vivido com a ficção. Assim, é possível notar que a ficção constrói, com 

verossimilhança e por meio de uma visão crítica desprovida de afeto, a realidade 

histórico-social que serviu de ponto de partida. Em sua atitude crítica, o narrador 

denuncia os professores que, além de incompetentes, aplicavam castigos físicos e 

torturas morais; informa que a escola não possuía condições de ensino adequadas; 

e aponta, ainda, que os livros e os programas de ensino não atraíam a curiosidade 

das crianças.  

                                                
5
 Toda ficção pode ser autobiográfica, mas toda autobiografia é, com certeza, ficção.  
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Nessa galeria crítica, apenas três personagens se destacam: D. Maria – a 

professora extraordinária, que utilizava métodos diferentes de ensino; Jerônimo 

Barreto, que lhe proporcionou o contato com a biblioteca; e Mário Venâncio, que o 

iniciou, ainda que de forma rústica, no sentido crítico da literatura.  

Na sequência de nossas reflexões, os destaques serão feitos a partir dos 

temas recorrentes na obra. Assim, destacar-se-ão os familiares, a escola, a 

educação, a religião, os amigos, a influência da natureza e a importância dos 

lugares onde viveu o menino.  

   

   5.1 Fragmentação, memória e estrutura da obra 

 

Infância traz a sucessão dos acontecimentos ligada à topologia vivenciada 

pelo menino ao lado de seus familiares. A mente infantil acompanhou, conheceu, 

questionou e guardou na memória os acontecimentos mais significativos. Suas 

descobertas, desilusões, alegrias e sensações diversas estão impregnadas nas 

páginas de cada capítulo, que podem ser lidos como contos, uma vez que a 

construção fragmentada induz à estrutura derivada da memória. Dentro dessa 

perspectiva, Infância pode ser vista em três fases evolutivas (GUIMARÃES, 1987, p. 

79): 

 

Primeira fase: composta de cinco capítulos, que vai do capítulo 1 

(Nuvens) até o capítulo 5 (Uma bebedeira) – esses capítulos fazem 
referência à saída de sua família da cidade de Quebrangulo e à 
instalação numa fazenda no interior de Pernambuco;  
Segunda fase: composta de dezenove capítulos, que vai do capítulo 

6 (Chegada à vila)  até  o  capítulo 24 (Antônio Vale) – passa-se em 
Buíque; inicia-se com a mudança da fazenda para a vila Buíque e 
sua permanência aí se dá até o instante da nova mudança para 
Alagoas;  
Terceira fase: composta de quinze capítulos, que vai do capítulo 25 
(Mudança) até o capítulo 39 (Laura) – passa-se em Viçosa; inicia-se 
com nova mudança (de Pernambuco para Alagoas) e vai até Laura, 
que indica a entrada do menino na adolescência. 

 
 

Cada uma das fases traz recordações relacionadas ao cenário, às 

personagens e às ações de cada componente daquele círculo social do qual o 

menino se recorda. Além disso, cada situação gera um conhecimento novo que 
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contribuirá para a descoberta do mundo e das diversas sensações que a criança 

utilizará para a construção da sua personalidade.   

  Sobre Infância, Candido (1978, p. 115) afirma que “um dos seus aspectos 

mais belos é a progressiva descoberta do mundo, – da liberdade peada e da tirania 

da convenção, às quais se choca, ou se adapta, a tenra haste da meninice”. 

 Na narrativa – na qual o menino estabelece, paulatinamente, contato com o 

mundo percebe-se a dificuldade de o narrador relembrar os fatos que marcaram sua 

vida, pois guardar todas as lembranças com fidelidade não lhe foi possível. Isso faz 

com que muitas passagens sejam fragmentadas e apresentem-se, de certa forma, 

desordenadas: 

  

Datam desse tempo as minhas mais antigas recordações do 
ambiente onde me desenvolvi como um pequeno animal. Até então 
algumas pessoas, ou fragmentos de pessoas, tinham-se 
manifestado, mas para bem dizer viviam fora do espaço. Começaram 
pouco a pouco a localizar-se, o que me transtornou. Apareceram 
lugares imprecisos, e entre eles não havia continuidade. Pontos 
nebulosos, ilhas esboçando-se no universo vazio.  (I, p. 10) 

 

 A respeito do assunto, Nakagome (2008, p. 25) diz:  

 

A localização das pessoas transforma o menino possivelmente 
porque lhe revela uma realidade mais complexa do que os recortes 
anteriormente apreendidos: o mundo tem uma ordem na qual as 
pessoas se ligam a seus contextos. Se ele, assim como os outros, 
está preso ao espaço onde se formou, é importante retomar os 
lugares das memórias mais remotas para que ele encontre a si 
próprio.   

  
 

 Assim, é importante ressaltar que a representação fragmentária – das 

personagens, das situações e da própria obra – é a memória atual da infância do 

menino.  

 

5.2   A natureza 

 

 O primeiro elemento importante na narrativa relaciona-se à natureza. O 

narrador de Infância retira de seu cotidiano infantil várias situações que envolvem a 

seca, que, por sua vez, interfere na vida das personagens, deixando-lhes marcas 
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indeléveis. A ficção se faz presente, pois o próprio narrador informa que o hábito o 

levou a criar um ambiente e a imaginar fatos aos quais ele atribui realidade.  

Vários são os aspectos extraídos do cotidiano e das impressões que ficaram 

marcados na lembrança do menino. No capítulo “Verão” (I, p. 23-27), por exemplo,  

é possível perceber a influência da natureza na vida das personagens e na 

transformação que estas sofrem durante o período de estiagem. Se, antes do verão, 

elas agem lentamente, durante a época de calor as atitudes se transformam e seus 

rostos se tornam sombrios. Além disso, percebe-se a influência do período da seca 

na composição das personagens, inclusive na animalização que é feita a partir da 

comparação de algumas delas com as tanajuras. Uma explicação para essa 

mudança está presente no capítulo “Manhã” (I, p. 17-22), que aborda  a influência 

direta da natureza calcinada na vida das personagens.    

 

Desse antigo verão que me alterou a vida restam ligeiros traços 
apenas. E nem deles posso afirmar que efetivamente me recorde. O 
hábito me leva a criar um ambiente, imaginar fatos a que atribuo 
realidade. Sem dúvida as árvores se despojaram e enegreceram, o 
açude estancou, as porteiras dos currais se abriram, inúteis. É 
sempre assim. Contudo ignoro se as plantas murchas e negras foram 
vistas nessa época ou em secas posteriores, e guardo na memória 
um açude cheio, coberto de aves brancas e de flores. [...] 
O meu verão é incompleto. O que me deixou foi a lembrança de 
importantes modificações nas pessoas. De ordinário pachorrentas, 
azucrinaram-se como tanajuras, zonzas. Findaram as longas 
conversas no alpendre, as visitas, os risos sonoros, os negócios 
lentos; surgiram rostos sombrios e rumores abafados. Enorme calor, 
nuvens de poeira. (I, p. 22-23)  

 
 

 A seca que destrói a natureza – “as árvores se despojaram e enegreceram”, 

“o açude estancou” – contribui para que as personagens se sintam “queimadas” por 

dentro. Além disso, nota-se a gradação em “pelaram-se”, “morreram”, “o sol 

cresceu”, “bebeu as águas” e “espalharam uma poeira cinzenta”. O sofrimento da 

natureza acaba “contaminando” as pessoas, que ficam “cinzentas” e devastadas por 

dentro. “Percebe-se a desintegração da identidade ocorrendo simultaneamente com 

a desintegração do mundo em volta” (ARAUJO, 2008, p. 17).   

 Outro trecho importante para a representação da influência dos elementos 

naturais na vida das personagens, em particular na do menino, é destacado. No 
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excerto, percebe-se a influência da memória afetiva do narrador adulto. Desta forma, 

perde-se a característica autoral e reforçam-se as características ficcionais da obra.  

 

Mergulhei numa comprida manhã de inverno. O açude apojado, a 
roça verde, amarela e vermelha, os caminhos estreitos mudados em 
riachos, ficaram-me na alma. Depois veio a seca. Árvores     
pelaram-se, bichos morreram, o sol cresceu, bebeu as águas, e 
ventos mornos espalharam na terra queimada uma poeira cinzenta. 
Olhando-me por dentro, percebo com desgosto a segunda paisagem. 
Devastação, calcinação. Nesta vida lenta sinto-me coagido entre 
duas situações contraditórias - uma longa noite, um dia imenso e 
enervante, favorável à modorra. Frio e calor, trevas densas e 
claridades ofuscantes.  
Naquele tempo a escuridão ia se dissipando, vagarosa. Acordei, 
reuni pedaços de pessoas e de coisas, pedaços de mim mesmo que 
boiavam no passado confuso, articulei tudo, criei o meu pequeno 
mundo incongruente. Às vezes as peças se deslocavam – e surgiam 
estranhas mudanças. Os objetos se tornavam irreconhecíveis, e a 
humanidade, feita de indivíduos que me atormentavam e indivíduos 
que não me atormentavam, perdia os característicos. (I, p. 17) 

  
 
 No  excerto transcrito, percebe-se um narrador que oscila entre o vivido e o 

imaginado, pois, com frequência, ele delega ao imaginário suas hesitações, 

confusões e lacunas da memória – “O hábito me leva a criar um ambiente, imaginar 

fatos a que atribuo realidade”, “pedaços de mim mesmo que boiavam no passado 

confuso, articulei tudo, criei o meu pequeno mundo incongruente” –, que fragmenta a 

cronologia e as situações. Ademais, a fragmentação encontra-se também na 

construção das outras personagens que com ele convivem – “reuni pedaços de 

pessoas”. Percebe-se, a partir dos elementos destacados, que a experiência 

vivenciada no passado é, então, construída a partir do real e do ficcional que se 

interligam em linguagem poética. Além disso, é importante notar que a natureza 

marcou o interior daquele que agora, como narrador, demonstra a presença da 

segunda paisagem dentro de si mesmo. As dificuldades solidificam-se em cicatrizes 

que marcarão a vida, trazendo como consequência a devastação, tanto física quanto 

psíquica.  

Há um outro momento no qual o narrador se recorda de um problema 

relacionado à ação da natureza (I, p. 24):  

 
 

Um dia faltou água em casa. Tive sede e recomendaram-me 
paciência. A carga de ancoretas chegaria logo. Tardou, a fonte era 
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distante – e fiquei horas numa agonia, rondando o pote, com brasas 
na língua. Essa dor esquisita perturbou-me em excesso. [...] A boca 
enxuta, os beiços gretados, os olhos turvos, queimaduras interiores. 
Sono, preguiça – e estirei-me num colchão ardente. As pálpebras se 
alongavam, coriáceas, o líquido obsessor corria nas vozes que me 
acalentavam, umedecia-me a pele, esvaía-se de súbito. E em redor, 
os objetos se deformavam trêmulos. Veio a imobilidade, veio o 
esquecimento. Não sei quanto tempo durou o suplício.  

 

 

 Em razão da seca, na casa onde o menino vivia com sua família também 

faltou água, levando a criança a sentir-se mal diante da necessidade de líquido vital. 

Percebe-se, por meio da escolha vocabular e da gradação, as dificuldades 

enfrentadas pela criança. Ademais, o excerto demonstra que os elementos passam 

a fazer parte de sua vida e a interferir fortemente em seu cotidiano, contribuindo, 

dessa forma, para sua compreensão e leitura de mundo.  

A força da natureza também marca a figura do pai que, outrora sólido e 

arrogante, torna-se submisso e agitado. Isso ocorre, pois a seca, mais forte do que 

ele, levara tudo o que possuía, obrigando-o, inclusive, a mudar de cidade (I, p. 25-

26): 

 

 

Espanto, e enorme, senti ao enxergar meu pai abatido na sala, o 
gesto lento. Habituara-me a vê-lo grave, silencioso, acumulando 
energia para gritos medonhos.  [...] Eu era ainda muito novo para 
compreender que a fazenda lhe pertencia. [...] Não me ocorria que o 
poder estivesse fora dele, de repente o abandonasse, deixando-o 
fraco e normal, um gibão roto sobre a camisa curta. 
Sentado junto às armas de fogo e aos instrumentos agrícolas, em 
desânimo profundo, as mãos inertes, pálido, o homem agreste 
murmurava uma confissão lamentosa à companheira. As nascentes 
secavam, o gado se finava no carrapato e na morrinha. Estranhei a 
morrinha e o carrapato, forças evidentemente maiores que as de 
meu pai. Não entendi o sussurro lastimoso, mas adivinhei que ia 
surgir a transformação. A vila, uma loja e dinheiro entraram-me nos 
ouvidos. O desalento e a tristeza abalaram-me. 

 
 
 

No excerto, o narrador reconhece que, quando menino, não tinha noção de 

que as personagens dependiam, de certa forma, dos elementos que influenciavam a 

atitude e a forma de ser daqueles seres que o rodeavam – em especial de seu pai, 

que era visto como alguém forte e severo. Percebe-se na construção antitética a 
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queda da figura paterna, que, diante da seca, corre o risco de perder sua fazenda. 

“Gritos medonhos” estabelecem oposição ao homem que “murmurava uma 

confissão lastimosa”; o homem que acumulava energia está “em desânimo 

profundo”, suas mãos encontram-se inertes e ele está pálido. Por meio desse jogo 

vocabular, o pai foi transformado e a natureza tornou-se mais poderosa. O menino 

não entendia e não sabia o que ia ocorrer, mas adivinhava que algo seria mudado. 

Essa certeza da criança foi concretizada pelo narrador adulto, que mostra as 

mudanças sofridas, utilizando-se para isso de imagens metafóricas.  

 

5.3 Álbum de família 

 

 De um modo geral, a família, nos romances de Graciliano Ramos, traz uma 

prática modelada pela sociedade coercitiva e patriarcal. Assim, verifica-se que em 

Infância aflora, com especial destaque, a relação entre o menino e seus familiares. 

Relação marcada pelo medo, pela dificuldade de contato, pelo tratamento indiferente 

que a mãe lhe dispensava. Por meio da fragmentação típica da memória e dos 

elementos ficcionais, o narrador vai reconstruindo a infância marcada pelos pais, 

pela irmã natural e pelos avós.  

 Os pais, que aparecem com frequência na obra, como já se falou até aqui, 

estão sempre ligados a situações ruins que o marcaram para sempre tanto física 

quanto psicologicamente.  A mãe, apontada pela metonímia mãos finas e leves, 

nunca o tratara bem, embora, por vezes, compartilhara lágrimas com ele. O pai, 

representado pelas mãos grossas, rudes e calosas e pelo riso cavernoso, também 

teve breves momentos de abrandamento que permitiram ao menino certo sossego. 

Pai e mãe foram, portanto, as personagens que lhe impuseram os limites, a 

disciplina e o respeito que aprendera na vida.  

 O relacionamento entre o narrador e as personagens que o cercam é muito 

importante para a formação da criança e de sua consciência. É primordial destacar 

que a infância marca a vida de uma pessoa para sempre. A respeito desse assunto, 

a afirmação de Bakhtin (1997a, p. 67) é relevante: 

 

As palavras que formarão sua consciência, ainda confusa e nebulosa 
no início da vida, serão as palavras de um ser que a ama e cuida, e 
nesse cuidado recebido, sua percepção vai se ligando ao mundo 
exterior.  
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 Ainda sobre a figura materna, pode-se ver que, no capítulo “Uma bebedeira”, 

o narrador evoca uma mãe arredia e totalmente desprovida de encantos:  

  

Assim permanecia, contendo bocejos indiscretos. Miúda e feia, devia 
inquietar-se, desconfiar das amabilidades, recear mistificações. 
Quando cresci e tentei agradá-la, recebeu-me suspeitosa e hostil; se 
me acontecia concordar com ela, mudava de opinião e largava 
muxoxos desesperadores. (I, p. 35) 

  
 

 No excerto, pode-se observar que passado e presente se intercomunicam, 

pois o narrador faz referência à idade  adulta  quando diz que “quando cresci e tentei 

agradá-la, recebeu-me suspeitosa e hostil”. Percebe-se que a indiferença sentida 

pelo menino teve continuidade e influenciou sua formação e consciência.  

A respeito dos pais, a descrição também é marcada no capítulo “Nuvens”. Em 

determinado momento, o narrador fala da relação entre eles e, mais uma vez, 

descreve a mãe de forma pejorativa: 

 

 
Nesse tempo, meu pai e minha mãe estavam caracterizados: um 
homem sério, de testa larga, uma das mais belas testas que vi, 
dentes fortes, queixo rijo, fala tremenda; uma senhora enfezada, 
agressiva, ranzinza, sempre a mexer-se, bossas na cabeça mal 
protegida por um cabelinho ralo, boca má, olhos maus que em 
momentos de cólera se inflamavam com um brilho de loucura. Esses 
dois entes difíceis ajustavam-se. Na harmonia conjugal a voz dele 
perdia a violência, tomava inflexões estranhas, balbuciava carícias 
decentes. Ela se amaciava, arredondava as arestas, afrouxava os 
dedos que nos batiam no cocoruto, dobrados, e tinham dureza de 
martelos. Qualquer futilidade, porém, ranger de dobradiça ou choro 
de criança, lhe restituía o azedume e a inquietação. (I, p. 13) 

 
 

 É possível ver que, na descrição da figura materna, o uso de adjetivos e de 

expressões deprecia a personagem – enfezada, ranzinza, agressiva, boca má, olhos 

maus, com brilho de loucura. Esse perfil, enfaticamente negativo, acentua-se ainda 

mais ao menor choro de criança. Nota-se, porém, que entre os pais existia uma 

certa harmonia que os abrandava sempre que estavam juntos.  A figura da oposição 

continua marcando as duas personagens: enquanto a mãe é ranzinza e azeda, o pai 

tem uma bela testa e a voz tremenda.  
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No entanto, o narrador não tem apenas elogios para o pai. Ao falar sobre a 

irmã natural – Mocinha –, ele caracteriza o pai como um pecador, para quem a filha 

não representava utilidade: 

 

Ao levantar-se e antes de encafuar-se no quarto sombrio, que tinha 
apenas uma abertura, Mocinha se aproximava de meu pai, 
cochichava rapidamente. Ele rosnava uma bênção, afastava-se 
carrancudo. Aquilo era um dever tradicional que o lisonjeava e 
diminuía. Provavelmente a situação do negócio (gado a morrer, pano 
barato na prateleira) não lhe permitia engendrar filhos em muitas 
barrigas, fortalecer-se com o trabalho deles. Reprodutor mesquinho, 
sujeitava-se à moral comum – e naquela bênção engrolada ao 
amanhecer e ao cair da noite havia a confissão de que lhe faltava o 
direito de cobrir muitas mulheres, gerar descendência numerosa. 
Cobria e gerava, mas devagar e com método. Era um patriarca 
refletido e oblíquo, escriturava zeloso os seus escorregos 
sentimentais. Mocinha não representava utilidade. Valor estimativo, 
de origem pecaminosa. E meu pai tentava convencer os outros de 
que ela não existia. (I, p.136-137) 

 
 

Percebe-se, no excerto, que existe um comentário moral bastante importante. 

Se o narrador fora condescendente na descrição física, na moral não se pode 

afirmar o mesmo. Nota-se que ele se refere ao pai como “reprodutor mesquinho”, 

que, assim como a forma verbal “rosnava”, confere ao pai a característica animal. 

Além disso, ele é categórico ao afirmar que o pai renegava a filha, pois “tentava 

convencer os outros de que ela não existia”.  Novamente, é importante notar a 

oposição na atitude paterna: aquilo o lisonjeava e diminuía. O menino sempre vê os 

pais em situações contrastantes e isso muitas vezes o incomoda.  

Sobre a figura paterna, o narrador guarda uma triste imagem relacionada a 

uma surra, que o marcou profundamente. Vítima de uma injustiça, o menino 

esperava que o pai conversasse com ele e se retratasse. No entanto, no universo de 

poder e de submissão em que viviam, o diálogo com uma criança representaria 

fraqueza e perda de autoridade. No episódio sobre o cinturão, essas características 

ganham vulto, pois de um lado está uma criança encurralada e temerosa,  de outro o 

pai incapaz de se desculpar e de quebrar a distância que separa os dois. O menino 

está disposto a perdoar, o pai demonstra ter reconhecido o erro,  mas não quebraria 

a relação de poder e jamais reconheceria que agiu de forma indevida e 

inconveniente (I, p. 31):  
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Pareceu-me que a figura imponente minguava – e a minha desgraça 
diminuiu. Se meu pai se tivesse chegado a mim, eu o teria recebido 
sem o arrepio que a presença dele sempre me deu. Não se 
aproximou: conservou longe, rondando, inquieto. Depois se afastou.  

 
 

Quanto a essa falta de carinho e de afeto característica dos pais, é importante 

destacar a afirmação de Faria (1978,  p. 181): 

 

É esse, sem dúvida o impacto fundamental na experiência de 
Graciliano Ramos em relação ao mundo. Esse mundo desprovido de 
carinho e de amor, banhado por uma desconfiança total, é o mundo 
que, mais tarde, suas obras de criação artística vão reproduzir. [...] 
até a massa de recordações ainda úmidas de sofrimento de Infância, 
é sempre o mesmo quadro cinzento e triste, quase asfixiante, o que 
encontramos disseminado em toda a sua obra.  

 
 

 Essa informação leva à ideia de que Infância reproduz a vida do menino 

Graciliano Ramos e acrescenta elementos ficcionais que preenchem a lacuna da 

memória.  

 Dando continuidade à galeria de familiares, é imprescindível destacar a 

presença do avô paterno:  

 

Alguns viventes idosos chegavam, sumiam-se e tornavam a 
manifestar-se depois de longas ausências. De um deles, meu avô 
paterno, ficaram notícias vagas e um retrato desbotado no álbum que 
se guardava no baú. Legou-me talvez a vocação para coisas inúteis. 
Era um velho tímido, que não gozava, suponho, de muito prestígio na 
família. Possuíra engenhos na mata; enganado por amigos e 
parentes sagazes, arruinara e dependia dos filhos. Às vezes, 
endireitava o espinhaço, o antigo proprietário ressurgia, mas isto, 
rabugice da enfermidade, findava logo e o pobre homem resvalava 
na insignificância e na rede. Bom músico, especializara-se no canto. 
[...] Meu avô nunca aprendera nenhum ofício. Conhecia, porém, 
diversos, e a carência de mestre não lhe trouxe desvantagem. Suou 
na composição das urupemas. Se resolvesse desmanchar uma, 
estudaria facilmente a fibra, o aro, o tecido. Julgava isto um plágio. 
Trabalhador caprichoso e honesto, procurou os seus caminhos e 
executou urupemas fortes, seguras. Provavelmente não gostavam 
delas: preferiam vê-las tradicionais e corriqueiras, enfeitadas e 
frágeis. O autor, insensível à crítica, perseverou nas urupemas rijas e 
sóbrias, não porque as estimasse, mas porque eram o meio de 
expressão que lhe parecia mais razoável. (I, p. 18-19) 

 
Ao contrário das figuras paterna e materna, que foram reveladas, inclusive, 

com descrições físicas, o avô paterno foi descrito, predominantemente, por meio de 
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suas ações e características morais.  O narrador afirma que do avô, talvez, tenha 

herdado a “vocação para coisas inúteis”. A característica de se preocupar em fazer 

urupemas pode ser comparada ao ato de escrever do próprio narrador, que 

apresenta cuidado com a construção sintática e gramatical, apuro vocabular e 

preocupação semântica.  

Outra personalidade familiar é o avô materno, que ao contrário do paterno, 

não “dispensava tempo em cantiga nem se fatigava em miuçalhas” (I, p. 19). O 

narrador descreve-o fisicamente e estas marcas garantem ao avô  um reforço 

positivo. A voz também ocupava opostos – “arranhava” e “adocicava”; “acariciava” e 

“repreendia”; os gestos eram “vagarosos”, mas seu vigor à seca era “imenso”. Além 

da oposição marcada no próprio avô, ela está presente, também, entre os dois 

homens – o avô materno era “bárbaro”; o “paterno”, civilizado. Ademais, as 

características físicas e psicológicas denotam poder e sabedoria de vida:  

 

 

Meu avô materno, alto, magro, de cabelos e barba com pasta de 
algodão, muito se diferençava dessa criatura achacada (o avô 
paterno): não desperdiçava tempo em cantiga nem se fatigava em 
miuçalhas. De perneiras, gibão e peitoral, as abas do chapéu de 
couro, repuxado para a nuca, a emoldurar-lhe o rosto vermelho, 
impunha-se. A voz lenta, nasal, pigarreada pelo excesso de tabaco, 
rolava com um ronrom descontente que nos arranhava os ouvidos, 
depois se insinuava, se adocicava, tomava a consistência de goma. 
Tínhamos a impressão de que a fala ranzinza nos acariciava e 
repreendia. Os gestos eram vagarosos. Homem de imenso vigor, 
resistente à seca, ora na prosperidade, ora no desmantelo, 
reconstruindo corajoso a fortuna, em geral não se expandia.  [...] 
Possuía conhecimentos infusos a respeito de tudo quanto se refere a 
bichos: indicava com segurança as crias das vacas paridas no mato, 
adivinhava o peso exato dos bois de era. Para vender o seu gado,  
nunca precisou de balança. Esse avô bárbaro dispensava ao 
civilizado, artífice e cantor, exageros de atenção, em que havia talvez 
surpresa, desdém, o receio de magoá-lo, estragá-lo com as mãos 
duras. (I, p. 19-20) 

  
 
 

 A avó materna é descrita, semelhante à mãe, sem nenhum atributo de beleza 

física. No entanto, para a avó, ele busca uma justificativa explicando a forma 

grosseira como ela agia e com a qual tratava as pessoas. No excerto transcrito, há a 

intersecção de passado e presente. Como criança, ele se restringe a dados pontuais 
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sobre a avó; depois de adulto, ele passa a compreendê-la, oferecendo outros dados 

e um novo olhar: 

 

Minha avó grave, ossuda, tinha protuberâncias na testa e bugalhos 
severos. Anos depois contou-me desgostos íntimos: o marido, 
ciumento, afligira-a demais. Só aí me inteirei de que ela havia sofrido 
e era boa, mas na época do ciúme e da tortura não lhe notei a 
bondade. (I, p. 20) 

  
 

Mocinha, a irmã natural, era, segundo o narrador, um dos motivos do 

azedume da mãe, “Era branca e forte, de olhos grandes, cabelos negros, tão bonita 

que duvidei ser do meu sangue” (I, p. 136). Seus atributos físicos são ressaltados 

em detrimento da figura materna – sempre feia e “com a carne propícia a 

furúnculos”. No entanto, Mocinha é vista como uma marca do pecado paterno, que 

colaborava indiretamente para o sofrimento físico dos filhos.  

 

 

Minha irmã natural se desenvolvia, recebendo com frequência 
arranhões nos melindres. A aversão que inspirava traduzia-se em 
remoques e muxoxos; quando tomava feição agressiva, fazia 
ricochete e vinha atingir-nos. Se não existisse aquele pecado, estou 
certo de que minha mãe teria sido mais humana. De fato meu pai 
mostrava comportar-se bem. Mas havia aquela evidência de faltas 
antigas, uma evidência forte, de cabeleira negra, beiços vermelhos, 
olhos provocadores. Minha mãe não dispunha dessas vantagens. E 
com certeza se amofinava, coitada, revendo-se em nós, percebendo 
cá fora, soltos dela, pedaços da sua carne propícia a furúnculos. 
Maltratava-se maltratando-nos. Julgo que aguentamos cascudos por 
não termos a beleza de Mocinha. (I, p. 21-22) 

 

 

É possível que a descrição dessa galeria de personagens tenha sido retocada 

pela memória do narrador com traços de ficcionalidade, mas algo ficou marcado: a 

hostilidade com que os mais fracos eram tratados. O menino, em particular, crescia 

e enfrentava todos os seus problemas e dificuldades com a indiferença e a disciplina 

rígida, que, muitas vezes, era acompanhada de tortura física. 
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5.4 O autorretrato – reconhecimento de sua individualidade 

 

 A formação do “eu” do narrador está, muitas vezes, fundamentada  no  seu  

relacionamento com o outro. Sobre essa intersecção, Lemos  

(2002, p. 135) comenta:  

 

O narrador consegue se delimitar enquanto um sujeito no tempo, no 
espaço e nos valores, somente na relação que estabelece com os 
outros: no contato com suas palavras impregnadas de juízos de 
valores e na percepção de sua autoimagem a partir da representação 
que os outros tinham sobre ele, através das palavras dos outros 
sobre ele.  

 
 

 
 Esse conjunto de personagens que interagem com o menino leva-o a 

construir a visão que ele faz de si mesmo. No capítulo José da Luz, por exemplo, 

pode-se perceber que a criança se julgava indigna de atenção. Ademais, ela afirma 

que ouvia com frequência comentários a respeito de sua total insignificância: “[...] 

Julgando inúteis as cautelas, curvei-me à fatalidade. Corroboravam esta disposição 

certas frases ouvidas na sala de jantar e na cozinha: „Que se há-de fazer? Foi 

vontade de Deus. Estava escrito‟” (I, p. 84). As diversas vozes presentes na 

narrativa – seus pais, avós, primas, as moças etc – moldaram sua personalidade e 

construíram sua vida. Nos exemplos a seguir, notar-se-á que o narrador, que volta à 

infância, conta a história de um menino desprovido de autoestima, pois quase todas 

as persoangens que com ele conviviam demonstravam antipatia por sua aparência e 

sua inteligência. A mediocridade e a animalização se fazem presentes nas 

descrições realizadas. Pinto (1962, p. 159-160) comenta que:  

 

As páginas de Infância discorrem sobre a história de uma criança, 

desajustada crescendo sem os naturais carinhos dos maiores, 
sofrendo as consequências de uma educação falha, pela ignorância 
dos próprios educadores. Foi, portanto, uma imagem tristonha e 
queixosa que se marcou a fogo no espírito do menino, e que o adulto 
e escritor registra em forma literária. 

  

 Em perspectiva semelhante, Lemos também comenta (2002, p. 138):  

 

Assim, nos encontros travados com o outro, no exercício da 
alteridade, o narrador construiu uma série de elementos de 
significação que compuseram sua subjetividade, sua autoimagem. 
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Entre esses fatores cumpre destacar o sentimento de inferioridade 
que se apresentava no narrador. Um sentimento de inferioridade que 
se mostrava em sua relação com os outros na família, na escola e no 
contato com o primeiro amor.  

 
 

   

A partir dessa relação com o outro, o menino constrói sua autoimagem, que é 

sempre marcada de forma pessimista e pejorativa. Logo no primeiro capítulo, ele já 

fala sobre a imagem que tem de si mesmo:  

 

A recordação de uma hora ou de alguns minutos longínquos não me 
fez supor que minha cabeça fosse  boa. Não. Era tanto quanto posso 
imaginar, bastante ordinária. Creio que se  tornou uma péssima 
cabeça. (grifo nosso) (I, p. 8-9) 

  
 
 Nesse pequeno excerto, é possível perceber que ele se vê de forma negativa 

ao afirmar que acredita que se tornou uma péssima cabeça. Em outra passagem, lê-

se “datam desse tempo as minhas mais antigas recordações do ambiente onde me 

desenvolvi como um pequeno animal” (I, p. 10) (grifo nosso). A referência a um 

animal demonstra a visão que faz de si mesmo.  

 Sua vestimenta também trazia problemas e isso lhe causava desconforto e 

dificuldades inclusive para andar. Sua família sempre se dirigia a ele com adjetivos e 

expressões pejorativas. Ademais, diante de outras personagens, ele se 

envergonhava e seus problemas aumentavam ainda mais (I, p. 34): 

 

No meio estranho encabulei – e isto me atenaza [sic]. Ainda isento 
de compromissos, murchava diante de pessoas desconhecidas. Com 
certeza já me haviam habituado a julgar-me um ente mesquinho. A 
minha roupa era chinfrim. Tentei esconder-me, arrastei-me sob os 
punhos das redes, coxeando, tropeçando, que os sapatos me 
aperreavam. Em casa eu usava alpercatas – dois pedaços de sola e 
correias. Quando me impunham sapatos, era uma dificuldade: os pés 
formavam bolos, recalcitravam, não queriam meter-se nas prisões 
duras e estreitas. Arrumavam-se à força, e durante a resistência eu 
ouvia berros, suportava tabefes e chorava. Um par de borzeguins 
amarelos, um par de infernos, marcou-me para toda a vida.  

 
 
 

Sua família colaborou para que seu autorretrato sempre fosse marcado por 

características depreciativas, desde ser comparado a um animal até a afirmação de 

que ele não possuía beleza física nenhuma. No entanto, sem dúvida, o episódio que 
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mais lhe marcou a vida está relacionado a sua cegueira transitória. Além da dor 

física, os apelidos colocados pela mãe o “machucaram” ainda mais. Percebe-se que 

a escolha dos adjetivos e das expressões mostra que o menino sentia-se diferente, 

via-se como “desagradável”, “pupilo enfadonho” e “aceito a custo”. Isso o fazia ter 

certa admiração pelas crianças abandonadas: “O trabalho era penoso, mas a 

história me prendia, talvez por tratar de uma criança abandonada. Sempre tive 

inclinação para as crianças abandonadas” (I, p. 179). Como uma criança que, 

embora vivendo com sua família, sentia-se infeliz por causa de sua condição de 

desamparo afetivo, o narrador conta um triste episódio, que foi marcado pela dor 

física e pela mágoa:  

 

Afastou-me da escola, atrasou-me, enquanto os filhos de seu José 
Galvão se internavam em grandes volumes coloridos, a doença dos 
olhos que me perseguiu na meninice. Torturava-me semanas e 
semanas, eu vivia na treva, o rosto oculto num pano escuro, 
tropeçando nos móveis, guiando-me às apalpadelas, ao longo das 
paredes. As pálpebras inflamadas colavam-se. Para descerrá-las, eu 
ficava tempo sem fim mergulhando a cara na bacia de água, 
lavando-me vagarosamente, pois o contato dos dedos era doloroso 
em excesso.  [...] Mas isso não atenuava o padecimento. Qualquer 
luz me deslumbrava, feria-me como pontas de agulhas. [...] 
Sem dúvida o meu aspecto era desagradável, inspirava repugnância. 
E a gente da casa se impacientava. Minha mãe tinha a franqueza de 
manifestar-me viva antipatia. Dava-me dois apelidos: bezerro-
encourado e cabra-cega. [...] Essa injúria revelou muito cedo a  
minha  condição  na família: comparado ao bicho infeliz, considerei-
me um pupilo enfadonho aceito a custo. (I, p. 119-120) 

 
 

As características pejorativas continuam fazendo parte de sua vida. “Eu tinha 

o juízo fraco e em vão tentava emendar-me: provocava muxoxos, palavrões” (I, p. 

175). Em outro momento, o narrador confessa que “ali permaneci, miúdo, 

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

negra” (I, p. 32). Sua autodepreciação também está presente no capítulo “Samuel 

Smiles:  “eu era meio parvo, todos se impacientavam com a minha falta de espírito. 

Rude sem dúvida. Vocabulário mesquinho, entendimento escasso” (I, p. 176). No 

mesmo capítulo, a comparação com um rato – um bicho asqueroso, associado à 

sujeira e ao esgoto – está presente: “Calava-me na presença desses entes ruins, 

escapulia-me como um rato, mas não consegui livrar-me” (I, p. 176). 
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A inferioridade familiar “contaminava” as outras relações estabelecidas pelo 

menino. Diante dos vizinhos, o menino achava-se completamente inferiorizado e, por 

meio de comparações e oposições, constrói sua imagem depreciativa:  

 

Aos nove anos, eu era quase analfabeto. E achava-me inferior aos 
Mota Lima, nossos vizinhos, muito inferior, construído de maneira 
diversa. Esses garotos, felizes, para mim eram perfeitos: andavam 
limpos, riam alto, frequentavam escola decente e possuíam 
máquinas que rodavam na calçada como trens. Eu vestia roupas 
ordinárias, usava tamancos, enlameava-me no quintal, engenhando 
bonecos de barro, falava pouco. (I, p. 168)  

 
 

Apesar de tantos defeitos, o narrador relata um episódio que o fez rir de si 

mesmo, pois achou o recurso de “afirmar o contrário do que desejavam”  

interessante. Ele narra que:  

 

Essas moças tinham o vezo de afirmar o contrário do que 
desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o 
meu paletó cor de macaco.  Examinavam-me sérias, achavam o 
pano e os aviamentos de qualidade  superior, o feitio admirável. 
Envaideci-me: nunca havia reparado em tais vantagens. Mas os 
gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi afinal 
que elas zombavam, e não me susceptilizei. Longe disso: julguei 
curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias 
a que me habituara. Em geral me diziam com franqueza que a roupa 
não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Os defeitos eram 
evidentes, e eu considerava estupidez virem indicá-los. 
Dissimulavam-se agora num jogo  de palavras que encerrava malícia 
e bondade. Essa mistura de sentimentos incompatíveis assombrava-
me e pela primeira vez ri de mim mesmo. [...] Satisfazia-me a ideia 
de que a minha figura não provocava inevitavelmente irritação ou 
desdém, e as novas amigas surgiram-me compreensivas e 
caridosas. (I, p 166) 

 
 
 É interessante notar que o menino estava tão acostumado a ser maltratado e 

repudiado que, diante da ironia – falar ao contrário do que se pensa –, ele sentiu um 

leve prazer, pois não foi visto com desdém. Chegou, inclusive, a classificar essas 

moças como “novas amigas”,e “compreensivas e caridosas”. Relevante, também, é 

perceber que tudo colaborava para que sua figura estivesse de certa forma 

associada ao ridículo – seu paletó era cor de macaco.  
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 Na continuidade do capítulo, o narrador indica algo importante, pois o paletó 

foi guardado durante muito tempo e acabou por influenciar seus romances. 

Novamente, nota-se que o passado revisitado lhe serve de base para o presente:  

 

Guardei a lição, conservei longos anos esse paletó. Conformado, 
avaliei o forro, as dobras e os pespontos das minhas ações cor de 
macaco. Paciência, tinham de ser assim. Ainda hoje, se fingem 
tolerar-me um romance, observo-lhe cuidadoso as mangas, as 
costuras, e vejo-o como ele é realmente: chinfrim e cor de macaco. 
(I, p. 167) 
 

  

 Autor e narrador, em meio a um processo metalinguístico, fundem-se nesse 

trecho. O narrador comenta o processo de escritura de um romance, construindo, 

por analogia, os detalhes do paletó – que servira para comentários irônicos das 

moças. Os mesmos comentários são utilizados para a análise do texto literário. A 

total ausência de dignidade presente na personalidade do menino também está 

fundida na produção artística, pois o narrador afirma que seu romance é “chinfrim e 

cor de macaco”.  

 Há um outro momento gravado em sua memória que está ligado à decepção 

moral. O narrador conta que, durante duas noites, o pai solicitava que ele buscasse 

um livro para ler, embora a leitura fosse feita com muita dificuldade. Na terceira 

noite, o menino levou espontaneamente o volume, mas o pai o impediu de continuar. 

Essa atitude paterna desencadeou um sentimento de decepção e levou a criança a 

experimentar uma sensação muito desoladora, que a fez imaginar que não tinha 

direito à felicidade: 

 

[...] Na terceira noite fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho 
estava sombrio e silencioso. E no dia seguinte, quando me preparei 
para moer a narrativa, afastou-me com um gesto, carrancudo. 
Nunca experimentei decepção tão grande. Era como se tivesse 
descoberto uma coisa muito preciosa e de repente a maravilha se 
quebrasse. E o homem que a reduziu a cacos, depois de me haver 
ajudado a encontrá-la, não imaginou a minha desgraça. A princípio 
foi desespero, sensação de perda e ruína, em seguida uma longa 
covardia, a certeza de que as horas de encanto eram boas demais 
para mim e não podiam durar. (I, p. 170) 

 
 

No excerto transcrito, a imagem do menino se transformando em cacos 

demonstra a falta de sensibilidade paterna, que não percebe o interesse da criança 
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pela leitura do livro. Por certo tal interesse ocorreu, pois o romance destoava 

totalmente da vida medíocre e sem aventuras que vivenciava cotidianamente. O 

menino  chega  a  dizer que “uma luzinha quase imperceptível surgia longe, 

apagava-se, ressurgia vacilante, nas trevas do meu espírito” (I, p. 170). Essa 

imagem mostra o início do interesse pela leitura, mas, infelizmente, nova decepção 

fará parte dessa vida fragilizada pelas intempéries que lhe são impostas. Sejam elas 

causadas pela secura da natureza ou das personagens que o rodeiam.  

  Por meio dos exemplos citados, nota-se que o protagonista é marcado por 

um complexo de inferioridade em todos os sentidos – psicológico e físico –, pois é 

assim que ele recorda suas maneiras desengonçadas, sua dificuldade no 

aprendizado, as atitudes grosseiras do pai e, principalmente, a antipatia 

demonstrada pela mãe. Todas essas marcas cicatrizaram-se em seu espírito e 

levaram-no a sentir-se rejeitado por aqueles que com ele conviviam. 

  

 
 

5.5 O medo diante da autoridade  

 

 No primeiro capítulo da obra, é possível perceber que o medo será um 

companheiro constante do menino: “Medo. Foi o medo que me orientou nos 

primeiros anos, pavor” (I, p. 12). Pela reiteração, pode-se observar que há um 

reforço relacionado a esse sentimento que, por sua vez, liga-se à educação 

repressora, que cerceia a criança e a torna temerosa diante de qualquer situação. 

Outras referências a esse sentimento podem ser lidas durante a narrativa: 

  

Débil  e  ignorante, incapaz de conversa ou defesa, fui encolher-me 
num canto, para lá dos caixões verdes. Se o pavor não me 
segurasse, tentaria escapulir-me: pela porta da frente chegaria ao 
açude, pela do corredor acharia o pé de turco. Devo ter pensado 
nisso, imóvel atrás dos caixões. (I, p. 29) 

 

 Essa educação, marcada pelo poder patriarcal, torna o menino impotente a 

ponto de impedi-lo de tomar uma atitude que o protegesse ou que o levasse para 

longe dali. O pavor o retém e isso permite que ele seja surrado pelo pai. Além disso, 

o sentimento de medo causa sensações, inclusive físicas, que o acompanham 
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durante toda a vida. O narrador se recorda da situação e a reproduz com palavras 

que tornam o pavor ainda mais concreto: 

 

Não consigo reproduzir toda a cena. Juntando vagas lembranças 
dela a fatos que se deram depois, imagino os berros de meu pai, a 
zanga terrível, a minha tremura infeliz. Provavelmente fui sacudido. 
O assombro gelava-me o sangue, escancarava-me os olhos.  

Onde estava o cinturão? Impossível responder. Ainda que tivesse 
escondido o infame objeto, emudeceria, tão apavorado me achava. 
Situações deste gênero constituíram as maiores torturas da minha 
infância e as consequências delas me acompanharam. (grifos 

nossos) (I, p. 29-30) 
 
 

 O pavor firma-se novamente em “Vida Nova”:  

 

Esqueci pouco a pouco a aventura e apaguei-me, reassumi as 
proporções ordinárias. Ficou-me, entretanto um resto de pavor, que 

se confundiu com os receios domésticos. Arrepios súbitos, cabelos 
eriçados, tonturas, se alguém me falava. Nas trevas das noites 
compridas consegui afugentar perigos enrolando-me, deixando 
apenas o rosto descoberto. (I, p. 50-54)    

 

 O avô materno também contribui para que esse sentimento seja reiterado. O  

pavor, a partir da figura do  avô, é construído por meio de oposições. Vejamos: a cor 

branca da barba do avô representava o susto e o medo para o menino. A cor azul 

dos olhos do avô torna-se ameaçadora. A própria voz é ouvida como sinal de 

tempestade, pois é comparada a um trovão que assusta e traz a dificuldade de 

entendimento, que envolve. 

  

[...] Meu avô era exigente. Detinha-se numa desgraçada sílaba, 
forçava-me a repeti-la, e isso me perturbava. As longas barbas 
brancas varriam-me a cara assustada; os olhos azuis, repletos de 
ameaças, feriam-me; a voz engrossava, rolava, entrava-me nos 
ouvidos como um trovão fanhoso e encatarroado. Os meus 
conhecimentos debandavam; as linhas misturavam-se, fugiam; no 
papel e dentro de mim grandes manchas alargavam-se. Nessa 
deplorável situação, eu embrulhava estupidamente a leitura, 
balbuciava respostas insensatas. O grito ribombava, enchia-me de 
pavor [...] (I, p. 113) 

 
  

 Além dos opostos, a gradação se faz presente com o objetivo de marcar o 

crescente medo do menino – “engrossava”, “rolava”, “entrava-me nos ouvidos” – que 
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se materializará na dificuldade da escrita e da compreensão da letra. A comparação 

com o trovão e o grito que ribombava completam a atmosfera de terror que toma 

conta do menino.  

 As dúvidas relacionadas às palavras novas que ouvia também representam 

castigos. Em O Inferno, por exemplo, o menino questiona a mãe sobre a palavra 

“inferno”, pois ele quer saber se alguém possui provas de que aquele lugar temido e 

horroroso existe de fato. Pergunta se os padres estiveram lá, se a mãe já havia 

visitado o tal lugar e se havia pessoas que pudessem falar sobre a existência do 

inferno. Contudo, ele consegue apenas mais algumas chineladas, pois a mãe não 

aceitou ser questionada sobre um assunto tão sério – e para o qual, com certeza,  

não tinha resposta convincente. A sinceridade da criança também não era 

recompensada: “Mas algumas vezes fui sincero, idiotamente. E vieram-me 

chineladas e outros castigos oportunos.”. (I, p. 69) 

Ademais, não eram apenas familiares e professores que se impunham pelo 

medo. Chefes políticos e seus parentes também personificavam esse sentimento. A 

adulação a essas personagens era coroada com privilégios e sossego; a não 

aceitação às regras impostas por eles poderia representar, até mesmo, a morte. 

Mais uma vez, o narrador de Infância proporciona, por meio de sua memória, um 

retrato da época devidamente escolhido para referenciar as relações sociais e 

políticas brasileiras do início do século XX naquela região. A seleção vocabular – 

“dispunha das pessoas”, “manipulava as autoridades”, “adulava”, “noticiavam 

horrores”, “ninguém se atrevia a assinar uma denúncia” – denota a importância 

associada ao temor que certas personagens inspiravam na região.  

 

É uma das recordações mais desagradáveis que me ficaram: sujeito 
magro, de olho duro, aspecto tenebroso. [...] 
Cresci ouvindo as piores referências a Fernando. Se fosse tão mau 
como afirmavam, não existia patife igual. Era parente do chefe 
político, e um chefe político da roça naquele tempo mandava mais 
que um soba, dispunha das pessoas e manipulava as autoridades, 
bonecos miseráveis. Vivíamos num grande cercado de engenho, e 
só tinha sossego quem adulava o senhor. Os jornais da capital 
noticiavam horrores, mas ninguém se atrevia a assinar uma 
denúncia. Qualquer indiscrição podia originar incêndios, bordoadas, 
prisões ou mortes. [...] 
Os homens remediados, que o coronel afligia em horas de rabugice, 
não pagavam imposto ou pagavam muito pouco. E Fernando, 
parente próximo do governo e fiscal da Intendência, atenazava a 
oposição, esfolava matutos nas feiras, colhia virgindades. (I, p. 183-
185). 
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   Fica evidente, diante dos exemplos citados, que o autoritarismo era reinante 

e que deslizes ou não cumprimento de ordens significavam castigos, torturas ou, até 

mesmo, a morte. As personagens subjugadas não possuíam voz e ninguém lhes 

socorreria. As mazelas sociais existiam e eram marcadas pela voz do mais forte.  

 

5.6 A escola 

 

 A instituição escolar foi marcante na vida do menino e dela o narrador se 

recorda com medo e indignação. Para abordar este aspecto, ele dedica seis 

capítulos: “Leitura”, “Escola”, “D. Maria”, “O barão de Macaúbas”, “Um novo 

professor” e  “A criança infeliz”. Nesses capítulos, o protagonista fala sobre os 

professores que torturavam as crianças e sobre as cenas de injustiça e de crueldade 

que experimentou. No entanto, destaca uma figura muito importante em sua vida, 

pois ela era diferente de todos os demais e parecia não concordar com as 

imposições feitas pela escola como instituição.  

 A representação da escola estava ligada à autoridade extrema, dura e 

inquestionável. Não havia, porém, a possibilidade de negá-la, pois ela era concreta e 

existia: “a escola era horrível – e eu não podia negá-la, como negara o inferno” (I, p. 

97). Ademais, as informações que ele tinha do local não eram animadoras: “a 

escola, segundo informações dignas de crédito, era um lugar para onde se enviavam 

as crianças rebeldes” (I, p. 97). 

 A situação de tensão tem continuidade, pois o menino acredita que o 

ambiente é terrível e que será entregue a alguém por demais severo:  

 

Lavaram-me, esfregaram-me, pentearam-me, cortaram-me as unhas 
sujas de terra. E, com a roupa nova de fustão branco, os sapatos 
roxos de marroquim, o gorro de palha, folhas de almaço numa caixa, 
penas, lápis, uma brochura de capa amarela, saí de casa, tão 
perturbado que não vi para onde me levavam. Nem tinha a 
curiosidade de informar-me: estava certo de que seria entregue ao 
sujeito barbado e severo, residente no largo, perto da igreja. (I, p. 98) 

 
 

 
 A instituição revelava as mesmas imposições familiares. As informações  

relacionadas à escola confirmam-se como verdadeiras, pois o menino passa a 
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vivenciar momentos de horror. O protagonista recorda-se de momentos de tortura 

intensa, infligidos também a outras crianças: 

 

Às vezes o homem se excedia: amarrava os braços do garoto com 
uma corda, espancava-o rijo, abria a porta, e a desesperada 
humilhação exibia-se aos transeuntes, fungava, tentava enxugar as 
lágrimas e assoar-se. O choro juntava-se ao catarro, pingava no 
paletó e na camisa – e o pano molhado tinha um cheiro 
nauseabundo, mistura de formiga e mofo.  (I, p. 212) 

 
 

 A animalização – que ele já experimentara no núcleo familiar – repetia-se na 

escola, pois esta era vista como lugar para domar animais. Percebe-se, pela escolha 

vocabular, a insistência em descrever a “fera” infantil que chegava à escola e que 

precisava ser domada. Nota-se, também, que o narrador esboça pelo novo garoto 

sentimentos contraditórios – desprezo e inveja. O primeiro ligado à atitude “raivosa”; 

o segundo está ligado à noção de que aquele garoto podia debater-se e negar-se a 

entrar na escola, pois para o protagonista isso jamais seria permitido: 

  

Dias depois, vi chegar um rapazinho seguro por dois homens. 
Resistia, debatia-se, mordia, agarrava-se à porta e urrava feroz. 

Entrou aos arrancos, e se conseguia soltar-se, tentava ganhar a 
calçada. Foi difícil subjugar o bicho brabo, sentá-lo, imobilizá-lo. O 

garoto caiu num choro largo. Examinei-o com espanto, desprezo e 
inveja. Não me seria possível espernear, berrar daquele jeito, exibir 
força, escoicear, utilizar os dentes, cuspir nas pessoas, espumante e 
selvagem. Tinham-me domado. Na civilização e na fraqueza, ia 

para onde me impeliam, muito dócil, muito leve, como os pedaços da 
carta de A B C triturados, soltos no ar. (grifo nosso) (I, p. 98-99) 

  

 

  Essa animalização relacionada à escola tem continuidade e, muitas 

vezes, os castigos físicos figuravam como gratuitos. O narrador coloca seu juízo de 

valor ao afirmar que a imprecisão aturdia e era algo visto de forma negativa. 

 

O pobre rato fingia-se impassível, escondia-se por detrás de um livro; 
perturbava-se ao cabo de minutos, esmorecia, punha-se a tremer. Se 
estivéssemos analisando Camões ou catalogando os mares da 
Europa, qualquer omissão justificaria a ofensa. Mas provocar uma 
pessoa daquele jeito, sem esclarecimento,  alvoroçava-nos. O ultraje 
não se relacionava com as tarefas escolares, devia ligar-se a fatos 
exteriores. Essa imprecisão tomava grande importância: tratava-se 
de coisa séria, feia. (I, p. 211) 
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As recordações relacionadas à escola continuam e o narrador afirma que o 

castigo figurava de forma tão natural que até entre os alunos a atitude era praticada. 

 

A palmatória figurava em nosso código. Nas sabatinas, questões 
difíceis percorriam as filas – o aluno que as adivinhava punia os 
ignorantes. Os amigos da justiça batiam com vigor, dispostos a 
quebrar munhecas; outros, como eu, surdos ao conselho do mestre, 
encostavam de leve o instrumento às palmas. (I, 212) 

 
 
 
 Como se pode notar, à escola cabia proporcionar a descoberta de novos 

conhecimentos, mas servia também para impor limites e controlar as crianças.  

 

Impossível dá-la em troca daquele sofrimento diverso dos 
sofrimentos ordinários. Ninguém se arriscaria a oferecer o resgate. 
Assistíamos a uma pena estranha, infligida sem processo. A 
acusação se desenvolvera em segredo. No decurso da tortura, o 
diretor rosnava, e pelo mover dos beiços percebíamos a injúria 
murmurada no recreio. Não havia defesa. Nenhuma interferência. (I, 
p. 212) 

 
 

A respeito dessa imposição e impossibilidade de reação, Feldmann (1998, p. 
74) afirma:  

 
 

A situação irremediável da criança que se abstém de qualquer 
revolta perante o ambiente que a deprime, revela-se de maneira mais 
expressiva, quando aceita o aniquilamento da própria pessoa com 
resignação.  

  

 
 

 Sua memória referencia que não adiantaria fazer reclamações relacionadas a 

esses castigos, pois a família corroborava aquela atitude, uma vez que, em casa, as 

crianças sofriam tortura e eram animalizadas. Ainda falando sobre o menino infeliz, 

que era torturado pelo diretor, o narrador denuncia.  

 

 
Em casa, o pai martelava-o sem cessar, inventava suplícios: 
amordaçava-o, punha-lhe as costas das mãos sobre a mesa da sala 
de jantar, malhava nas palmas, quase lhe triturava as falanges; 
prendia-lhe os rejeitos, pendurava-o num caibro, deixava-o de 
cabeça para baixo como carneiro em matadouro. Fatigando-se das 
inovações, recorria às sevícias habituais: murros e açoites. O irmão 
presenciava as cenas aterrado, expandia-se em descrições torvas. E 
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durante semanas o pobre repuxava as mangas, abotoava-se, 
endireitava a gola, para encobrir equimoses, sinais vermelhos, 
cinzentos, negros.  (RAMOS, 2008, p. 213) 
 
 

 
Todas essas passagens relacionadas à escola sugerem uma imagem da 

sociedade da época, pois, embora Infância seja marcada de ficcionalidade, a 

afirmação de Aumont (1993, p. 260) é bastante valiosa: “a imagem se define como 

um objeto produzido pela mão do homem, em um determinado dispositivo, e sempre 

para transmitir a seu espectador, sob forma simbolizada, um discurso sobre o mundo 

real.”  

O temor relacionado à escola permanecia mesmo em outro estabelecimento 

de ensino para o qual fora transferido após a mudança da família. As crianças eram 

maltratadas em razão de leve alteração de humor do mestre. Assim, o medo 

imperava diante do aprendizado.  

 

Às vezes, porém, o espelho nos anunciava borrasca. O desgraçado 
não se achava lindo e alvacento, azedava-se, repentina aspereza 
substituía a doçura comum. Arriava na cadeira, agitava-se, parecia 
mordido de pulgas. Tudo lhe cheirava mal. Segurava a palmatória 
como se quisesse derrubar com ela o mundo. E nós, meia dúzia de 
alunos, tremíamos de cólera  maciça,  tentávamos esconder-nos uns 
por detrás dos outros. (I, p. 161) 
 

 

O excerto demonstra o medo diante de uma criatura que era extremamente 

instável. O espelho era o termômetro de sua personalidade e transformava-se como 

se tivesse um segundo ser habitando dentro de si. A utilização da antítese – 

azedava-se e aspereza em oposição à doçura comum – corrobora esse duplo que 

atacava os alunos que estavam sob sua responsabilidade. Além disso, o uso do 

exagero – no uso de termos como “borrasca” e a vontade de “derrubar o mundo” 

com a palmatória – é indício de que a criança diante do terror imposto pelo professor 

vivencia uma situação muito mais pesada do que poderia aguentar.  

Naquele ambiente de terror e de torturas, uma figura destoava e marca, 

profundamente, as reminiscências do menino: D. Maria.  

 

D. Maria resolveu esclarecê-las, mas parou logo, deixou-me andar só 
no caminho desconhecido. Parei também, ela me incitou a continuar. 
Percebi que os sinais miúdos se assemelhavam aos borrões da 
carta, aventurei-me a designá-los, agrupá-los, numa cantiga lenta 
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que a professora corrigia. O exercício prolongou-se e arrisquei-me a 
perguntar até onde era a lição.  
─ Está cansado? Sussurrou a mulher. 
─ Não senhora.  
─ Então vamos para diante.  
Isso me pareceu desarrazoado: exigiam trabalho inútil. Mas obedeci. 
Obedeci realmente com satisfação. Aquela brandura, a voz mansa, a 
consertar-me as barbaridades, a mão curta, a virar a folha, apontar a 
linha, o vestido claro e limpo, tudo me seduzia. Além disso a 
extraordinária criatura tinha um cheiro agradável. As pessoas 
comuns exalavam odores fortes e excitantes, de fumo, suor, banha 
de porco, mofo, sangue. (I, p. 101-102) 

 
 

É interessante notar que, se a animalização e as características depreciativas 

estiveram presentes na caracterização de várias personagens, D. Maria foi brindada 

com a sinestesia, que envolveu a voz mansa, o odor agradável e a visão suave do 

vestido claro e limpo. Em oposição aos brados, gritos e uivos de outras 

personagens, D. Maria apenas sussurra. A atenção e o carinho da professora foram 

tão marcantes que o narrador relembra que se arriscou a fazer perguntas. A criança 

fez isso sem medo e obedeceu à professora com satisfação.  Ademais, as 

características de D. Maria levam-no a chamá-la de “criatura agradável” em oposição 

às pessoas normais. Quando o menino se refere ao pai, disse que este o engabelou, 

mas D. Maria o seduziu. São formas verbais que, embora apresentem o mesmo 

significado – sedução –, denotam situações diferentes, pois a primeira liga-se à 

enganação; a segunda, em uma de suas acepções, encerra o fascínio e a atração. 

 

Felizmente d. Maria encerrava uma alma infantil. O mundo dela era o 
nosso mundo, aí vivia farejando pequenos mistérios nas cartilhas. 
Tinha dúvidas numerosas, admitia a cooperação dos alunos e 
cavaqueiras democráticas animavam a sala. [...] A escola exigia 
palmatória, mas não consta que o modesto emblema de autoridade e 
saber haja trazido lágrimas a alguém. D. Maria nunca o manejou. 
Nem sequer recorria às ameaças. Quando se aperreava, erguia o 
dedinho, uma nota desafinava na voz carinhosa – e nós nos 
alarmávamos. As manifestações de desagrado eram raras e breves. 
A excelente criatura logo se fatigava da severidade, restabelecia a 
camaradagem, rascunhava palavras e algarismos que produzíamos. 
(I, p.102) 

 
 

 
 O narrador não deixa claro o motivo pelo qual a professora agia de forma 

diversa da que o menino conhecia, mas dá indícios relacionados a essa atitude: “D. 
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Maria encerrava uma alma infantil”. Além disso, o seu método de ensinar era 

diferenciado: “vivia farejando pequenos mistérios nas cartilhas”, “admitia a 

cooperação dos alunos” e “animava a sala”. Aquela professora era aberta, amorosa 

e terna, demonstrava seu descontentamento de forma diferente: “erguia o dedinho, 

uma nota desafinava na voz carinhosa”.  Isso levava os alunos a se preocuparem, 

pois não queriam, certamente, perder o carinho que lhes era negado com 

frequência.  

 Apesar de reconhecer a bondade da professora e de acreditar que ela era 

alguém que não se adequava aos padrões normais – “a extraordinária criatura” (I, p. 

101) – o narrador se dá conta de que nem mesmo ela conseguiu tirá-lo da 

dificuldade de aprender e voltou a sentir-se “completamente inerte” (I, p. 106). 

 A crítica associada à escola não se restringe apenas aos castigos. O narrador 

condena igualmente a forma como a instituição escolar estruturava-se, chegando a 

comparar a escola primária a uma prisão. O narrador deixa claro que não havia local 

adequado para o ensino – havia moscas no local onde se ensinavam lições – e  

informa que, diante da dúvida, disseram-lhe que ele devia usar a palavra de forma 

indevida. O vocabulário utilizado para classificar o lugar de estudo também indica 

uma crítica à escola e, implicitamente, o motivo pelo qual os alunos apresentavam 

dificuldade no aprendizado – “cinco horas de suplício”, “uma crucificação” “moscas 

na cara de um, roendo o canto do olho, entrando no olho” (I, p. 169): 

 

O lugar de estudo era isso. Os alunos se imobilizavam nos bancos: 
cinco horas de suplício, uma crucificação. Certo dia vi moscas na 
cara de um, roendo o canto do olho, entrando no olho. E o olho sem 
se mexer, como se o menino estivesse morto. Não há prisão pior do 
que uma escola primária do interior. A imobilidade e a insensibilidade 
me aterraram. Abandonei os cadernos e as auréolas, não deixei que 
as moscas me comessem. Assim, aos nove anos ainda não sabia ler.      

   

 Diante de todas essas dificuldades, o menino se vê sempre abandonado e 

sofrendo imposições de uma educação embasada em critérios de poder e de 

submissão. Como consequência, o aprendizado torna-se um suplício e os resultados 

não são satisfatórios. O narrador possibilita, assim, uma radiografia crítica do núcleo 

escolar da época e da atitude familiar diante daquela mazela social.  
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5.7 O caminho para a formação literária do menino 

 

 Em Infância, vários capítulos revelam a presença do livro na vida do menino. 

Há momentos relacionados à discussão e à reflexão sobre a linguagem; outros em 

que está presente uma verdadeira argumentação a respeito da elaboração literária. 

A partir dos livros citados, o narrador questiona os livros indicados pelo sistema 

educacional e fala sobre obras que marcaram sua vida. Bulhões (1999, p. 18) faz 

uma interessante afirmação sobre o assunto:   

 

Estamos convencidos de que o material metalinguístico do texto de 
Graciliano estabelece um diálogo fundamental com a literatura 
brasileira de sua época e com a tradição dessa literatura, ao mesmo 
tempo em que, presentificando-se como produtor desse texto, o autor 
discute o papel do escritor no seio da cultura e da sociedade. A 
metalinguagem em Graciliano Ramos insere-se mesmo no campo 
minado das tensões. Seu texto e a metalinguagem desse texto estão 
em confronto com o “texto do outro”, e esse movimento é a base da 
reflexão sobre a linguagem como instrumento de dominação e 
emancipação.  
 
 

 
O caminho literário terá início no difícil contato com as primeiras letras. 

Acompanhado pelos pais e pela irmã, o menino sofrerá as primeiras torturas 

relacionadas ao universo da linguagem escrita que lhe é imposto de maneira 

violenta e, muitas vezes, cruel. O pai lhe indicara a leitura como “arma” e 

mencionava personagens importantes que dominavam aquelas letras. Dessa forma, 

ele tenta instigar a curiosidade do menino para aprender a ler, embora a criança não 

estivesse totalmente convencida de que as letras pudessem lhe servir para algo 

importante.  

 

Demorei a atenção nuns cadernos de capa enfeitada por três faixas 
verticais, borrões, nódoas cobertas de riscos semelhantes aos dos 
jornais e dos livros. Tive a ideia infeliz de abrir um desses folhetos, 
percorri as páginas amarelas, de papel ordinário. Meu pai tentou 
avivar-me a curiosidade valorizando com energia as linhas mal 
impressas, falhadas, antipáticas. Afirmou que as pessoas 
familiarizadas com elas dispunham de armas terríveis. Isto me 
pareceu absurdo; os traços insignificantes não tinham feição 
perigosa de armas. Ouvi os louvores, incrédulo. (I, p. 89) 

 
 
 



96 

 

O menino resolve tentar o aprendizado, fica surpreso por poder escolher algo e 

percebe que a leitura poderá afastá-lo de pequenos deveres e castigos, mas logo 

terá certeza de que “a tarefa odiosa” servirá apenas para lhe acrescentar torturas 

ainda maiores.  

 

No dia seguinte surgiram outras, depois outras – e iniciou-se a 
escravidão imposta ardilosamente. Condenaram-me à tarefa odiosa, 
e como não me era possível realizá-la convenientemente, as horas 
se dobravam, todo o tempo se consumia nela. [...]  
Meu pai não tinha vocação para o ensino, mas quis meter-me o 
alfabeto na cabeça. Resisti, ele teimou – e o resultado foi um 
desastre. Cedo revelou impaciência e assustou-me. Atirava rápido 
meia dúzia de letras, ia jogar solo. À tarde pegava um côvado, 
levava-me para a sala de visitas – e a lição era tempestuosa. (I, p. 
90-91) 

    

 

Sua formação continua de forma dolorosa e, segundo o narrador, duas letras o 

massacravam e o acompanham ainda como desafio na fase adulta: “as dentais”. 

Uma verdadeira luta consome o menino de maneira cruel.  

 

Enfim consegui familiarizar-me com as letras quase todas. Aí me 
exibiram outras vinte e cinco, diferentes das primeiras e com os 
mesmos nomes delas. Atordoamento, preguiça, desespero, vontade 
de acabar-me. Veio o terceiro alfabeto, veio quarto, e a confusão se 
estabeleceu, um horror de quiproquós. Quatro sinais com uma só 
denominação. Se me habituassem às maiúsculas, deixando as 
minúsculas para mais tarde, talvez não me embrutecesse.    
Jogaram-me simultaneamente maldades grandes e pequenas, 
impressas e manuscritas. Um inferno. Resignei-me – e venci as 
malvadas. Duas, porém, se defenderam: as miseráveis dentais que 
ainda hoje me causam dissabores quando escrevo.  (I, p. 91) 

 
 

O próximo passo será “O Barão de Macaúbas” – livro ao qual o narrador dedica 

um capítulo. Percebe-se uma mudança de enfoque, pois ele dará início à elaboração 

de uma pequena crítica literária e fará comentários a respeito da construção da 

linguagem. O protagonista comenta que o livro impunha a linguagem dos doutores e 

que “o passarinho no galho, respondia com preceito e moral. E a mosca usava 

adjetivos colhidos no dicionário” (I, p. 108). Ele recorda que as dificuldades 

prevalecem e o sofrimento perdura. “Seus infelizes miolos ferviam (I, p. 109) e uma 

dúvida surge: “De quem seria o defeito, do barão de Macaúbas ou meu? Decerto 
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devia ser meu. Um homem coberto de responsabilidades com certeza escrevia 

direito. Não havia desordem na composição”.  (I, p. 109) 

A narrativa continua e o desejo do menino é que o terceiro livro fosse diferente 

dos anteriores. Seu desejo não foi atendido e o menino reconhece que suas 

dificuldades continuavam. É interessante notar que os comentários relacionados à 

construção do livro têm desdobramentos e que a linguagem utilizada pelo narrador 

não é a de um simples contador de histórias, mas pertencente a alguém que domina 

regras gramaticais e que escreve de acordo com os preceitos estabelecidos.  

 

 

Desejo perdido. Recebi um livro corpulento, origem de calafrios. Papel 
ordinário, letra safada. E, logo no intróito, o sinal do malefício: as 
barbas consideráveis, a sisudez cabeluda. Desse objeto sinistro 
guardo a lembrança mortificadora de muitas páginas relativas à boa 
pontuação. Avizinhava-me dos sete anos, não conseguia ler e os 
meus rascunhos eram pavorosos. Apesar disso emaranhei-me em 
regras complicadas, resmunguei expressões técnicas e encerrei-me 
num embrutecimento admirável. (I, p. 110) 

 
 

 
Um novo comentário a respeito do tipo de literatura utilizada para introduzir as 

crianças no mundo da leitura é realizado. No entanto, é possível observar, pelo 

vocabulário utilizado, que o livro indicado ao menino é visto com ressalvas pelo 

narrador – que se encontra em um plano temporal posterior à situação vivenciada. A 

expressão “Deus me perdoe” indica uma condenação ao fato de imporem a crianças 

de sete anos um livro “em língua estranha”. A consequência só poderia ser a repulsa 

e a abominação. É interessante perceber, por meio da metalinguagem, a citação dos 

elementos presentes em Os lusíadas.  

 

“Foi por esse tempo que me infligiram Camões, no manuscrito. Sim 

senhor: Camões, em medonhos caracteres borrados – e 
manuscritos. Aos sete anos, no interior do Nordeste, ignorante da 
minha língua, fui compelido a adivinhar, em língua estranha, as filhas 

do Mondego, a linda Inês, as armas e os barões assinalados. Um 
desses barões era provavelmente o de Macaúbas, o dos 
passarinhos, da mosca, da teia de aranha, da pontuação. Deus me 
perdoe. Abominei Camões. E ao barão de Macaúbas associei Vasco 

da Gama, Afonso de Albuquerque, o gigante Adamastor, barão 
também, decerto. (grifos nossos) (I, p. 111) 
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No capítulo “Os astrônomos”, há um ponto bastante interessante, pois, ao 

mesmo tempo em que o menino confirma que a dificuldade de leitura e a 

repugnância associada a esta atividade ainda existem, percebe-se que o desejo de 

ler começa a surgir espontaneamente (I, p. 169-170):  

 

 Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro 
que deixara na cabeceira da cama. [...] Espantando, entrei no quarto, 
peguei com repugnância o antipático objeto e voltei à sala de jantar. 
Aí recebi ordem para me sentar e abrir o volume. Obedeci 
engulhando, com a vaga esperança de que uma visita me 
interrompesse. [...] 
Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei. 
Mastiguei as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena 
medonha, indiferente à pontuação, saltando linhas e repisando 
linhas, alcancei o fim da página, sem ouvir gritos. Parei surpreendido, 
virei a folha, continuei a arrastar-me na gemedeira, como um carro 
em estrada cheia de buracos.  
[...] Explicou-me que se tratava de uma história, um romance, exigiu 
atenção e resumiu a parte já lida. Um casal com filhos andava numa 
floresta, em noite de inverno, perseguido por lobos, cachorros 
selvagens. Depois de muito correr, essas criaturas chegavam à 
cabana de um lenhador. Era ou não era? Traduziu-me em linguagem 
de cozinha diversas expressões literárias. Animei-me a parolar. Sim, 
realmente havia alguma coisa no livro, mas era difícil conhecer tudo.  
Alinhavei o resto do capítulo, diligenciando penetrar o sentido da 
prosa confusa, aventurando-me às vezes a inquirir. E uma luzinha 
quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, 
nas trevas do meu espírito.  

 
 

Como se pode ver, o excerto em destaque traz pontos importantes a respeito 

do processo de leitura. O vocabulário escolhido – “repugnância”, “antipático”, “recebi 

ordens”, “obedeci engulhando” – expõe, claramente a relação entre a leitura e o 

menino marcada pela rejeição à atividade imposta, que nada lhe proporciona de 

positivo. Ademais, o uso das orações coordenadas presentes no segundo parágrafo 

e os vocábulos escolhidos – “gaguejando”, “mastigando as palavras” “gemendo uma 

cantilena medonha” – denotam a dificuldade que era persistente no ato de ler. 

Percebe-se a função metalinguística presente no trecho, pois o narrador dá início a 

uma explanação sobre o romance que estava sendo lido e comenta que o pai traduz 

em “linguagem de cozinha” as expressões literárias.  

Essa troca entre pai e filho permitiu que o menino se dispusesse a continuar a 

leitura e a “luzinha quase imperceptível surgia longe”. O menino, finalmente, começa 

a perceber que a leitura pode ser agradável, pode proporcionar momentos de 
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“parola” e “as trevas do seu espírito” começam a desvanecer. A situação narrada e 

trazida ao presente pela memória do narrador é indescritível, pois a magia da 

descoberta infantil relacionada à leitura surge e a criança quer ler espontaneamente. 

Contudo, novo entrave desponta e o menino é repelido pelo pai no momento em que 

traz o livro para dar continuidade à leitura do romance. No entanto, sua formação 

literária não estará para sempre condenada ao limbo, pois ele buscará apoio em 

Emília – sua prima –, que lhe estimulará a ler sozinho os textos de ficção.  

A função metalinguística presente nas reminiscências de sua formação literária 

estará presente em outros capítulos. Em “Samuel Smiles” (I, p. 173-177), por 

exemplo, o narrador se recorda da professora que prendia a atenção por contar 

histórias e, embora nada tivesse ensinado a ele, transmitiu afeição “às mentiras 

impressas”.  Conta que, finalmente, lera um romance e conseguira entendê-lo e o 

considerou o “maior romance do mundo”. Passa a ler jornais para  familiarizar-se 

com a leitura e cada vez mais procura praticá-la: “Sentava-me num canto, em 

silêncio, folheando o dicionário para interpretar o romance de capa e espada, e eles 

se chegavam, pouco a pouco tomavam conta de mim, quase sempre referindo-se a 

vagos disparates meus”.  

A história literária do menino tem continuidade em “O menino da mata e o seu 

cão piloto” (I, p. 178-182). Trata-se de mais uma história ficcional que prende a 

atenção do garoto. Percebe-se que  a memória não o ajuda muito, pois ele não tem 

claro em que época tal fato aconteceu – “deve ter sido por aí”. Apesar da incerteza, 

nota-se que as “histórias volumosas”, apesar das dificuldades de leitura, continuam 

fazendo parte de sua vida:  

 

Descobri um folheto de capa amarela e papel ordinário, cheio de 
letras miúdas, as linhas juntas, tão juntas que para um olho 
inexperiente os saltos e as repetições eram inevitáveis. Creio que 
isso me pareceu depois do meu acesso de religião. Deve ter sido por 
aí. Os santos que se penduravam nas paredes do meu quarto 
cresciam demais. Diminuíram e foram substituídos pelos seres que 

povoavam as histórias volumosas.  
 

O narrador confessa que a leitura continua sendo um trabalho árduo, mas sua 

curiosidade e seu desejo de conhecer a história fazem-no buscar as definições a fim 

de decifrar a “língua desconhecida”. É interessante que, no comentário sobre a 

história que está sendo lida, o narrador deixa transparecer que as personagens que 
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mais prendiam sua atenção eram justamente aquelas que venciam dificuldades, 

eram abandonadas ou sofriam de alguma forma. Novamente, nota-se que a ficção 

envolve a vida do menino e o narrador procura, por meio de comentários literários, 

confirmar a intersecção entre a experiência vivenciada e o ficcional, que era fruído 

pelo menino. 

 

Arranjava-me lentamente, procurando as definições de quase todas 
as palavras, como quem decifra uma língua desconhecida. O 
trabalho era penoso, mas a história me prendia, talvez por tratar de 
uma criança abandonada. Sempre tive inclinação para as crianças 
abandonadas. No princípio do romance longo achei garotos perdidos 
numa floresta, ouvindo gritos de lobos. As narrativas de d. Agnelina 
referiam-se a pequenos maltratados que se livravam de embaraços, 
às vezes venciam gigantes e bruxas.  (I, p. 181) 

 

  

Contudo, a leitura do folheto amarelo é condenada pela prima Emília, pois esta 

diz ao menino que o livro era “excomungado”. Seu prazer e acesso ao mundo dos 

sonhos e da fantasia lhe são novamente negados. O menino novamente está só e 

infeliz porque lhe fora fechada a porta que permitia o acesso ao mundo no qual ele 

buscava refúgio e vivenciava momentos de prazer.  O narrador mostra a desolação 

vivenciada e relembra o momento da extrema solidão, quando descobre que o 

mundo da fantasia também lhe é retirado. A metalinguagem embaralha novamente o 

passado e o presente e recria a infância do menino.  

 

Era como se me fechassem uma porta, porta única, e me deixassem 
na rua, à chuva, desgraçado, sem rumo. Proibiam-me rir, falar alto, 
brincar com os vizinhos, ter opinião. Eu vivia numa grande cadeia. 
Não, vivia numa cadeia pequena, como papagaio amarrado na 
gaiola.  
Enxergara a libertação adivinhando a prosa difícil do romance. O 
pensamento se enganchava trôpego no enredo: as personagens se 
moviam lentas e vagas, pouco a pouco se destacavam, não se 
distinguiam dos seres reais. E faziam-me esquecer o código 
medonho que me atenazava. De repente as interdições alcançavam 
o mundo misterioso onde me havia escondido. Impossível mexer-me, 
papagaio triste e mudo, na gaiola. Quando principiava a imaginar 
espaços estirados, a lei vedava-me o sonho.  
Chorei, o folheto caído, inútil. O menino da mata e seu cão Piloto 
morriam. E nada para substituí-los. Imenso desgosto, solidão 
imensa. Infeliz o menino da mata, eu infeliz, infelizes todos os 
meninos perseguidos, sujeitos aos cocorotes, aos bichos que ladram 
à noite. 
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[...] E eu ficaria só no mundo. Um pecado a apertar-me como prensa. 
Eu era um pouco de algodão comprimido na prensa. (I, p. 181)   

 

 

No excerto, fica claro que o menino sentiu-se impedido de realizar algo que, 

naquele momento, lhe propiciava prazer. Foram tantos os percalços vivenciados por 

causa da leitura que não parecia justo impedi-lo de continuar a ler um simples 

folheto amarelo, que fora vedado pela igreja apenas porque possuía elementos que 

contrariavam a ideologia da instituição. E o narrador confessa o choro calado do 

menino: “Ai de mim, ai das crianças abandonadas na escuridão. Chorei muito. E não 

me atrevi a ler O Menino da Mata e o seu Cão Piloto” (I, p. 182).   

O gosto pela leitura foi aumentando e o menino depara-se com um novo 

problema: como encontrar livros para ler. Nova crítica à escola é feita, pois ele não 

quer ler os “livros insossos” propostos pela instituição, mas “aventuras, justiça, amor, 

vinganças, coisas até então desconhecidas” (I, p. 188). Para compensar a ausência 

dos livros desejados, procura ler jornais,  almanaques, efemérides e anedotas das 

folhinhas. Busca, novamente, apoio em Emília – sua prima –, que o incentiva a 

conversar com Jerônimo Barreto – o tabelião da cidade. José Batista – o empregado 

– também o aconselha a ir diretamente falar com o homem, pois a petição era 

bastante modesta. Criou coragem, procurou o “possuidor da biblioteca” e foi 

prontamente atendido: Jerônimo Barreto lhe emprestou o livro O Guarani. Mais uma 

vez, o narrador lança mão da metalinguística e passa a contar a história das 

personagens de José de Alencar. 

No capítulo “Jerônimo Barreto”, há um episódio rememorado bastante 

interessante: o menino vai para uma nova escola cujo diretor faz um ditado e 

qualifica o exercício, em razão dos muitos erros presentes no texto, como 

“incorrigível”. O menino não se abala e continua suas “viagens” proporcionadas pela 

biblioteca do tabelião. Conhece Joaquim Manuel de Macedo, Júlio Verne, Ponson du 

Terrail – romancista francês –, e outros folhetos que “devorava debaixo das 

laranjeiras do quintal, nas pedras do Paraíba, em cima do caixão de velas, junto ao 

dicionário que tinha bandeiras e figuras” (I, p. 191).  

O narrador relembra que sua linguagem melhorou e passou a falar sobre 

assuntos que lera nos livros, causando até impaciência no mestre. Seu 

conhecimento crescia à medida que buscava leituras sugeridas por Jerônimo 
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Barreto.  A recordação que ficou daquele homem foi: “a única pessoa real e próxima 

era Jerônimo Barreto, que me fornecia a provisão de sonhos, me falava na poeira de 

Ajácio, no trono de São Luís, em Robespierre, em Marat” (I, p. 193). Nota-se, por 

meio dessa fala, que o menino estabelecia a diferença entre as pessoas reais e a 

ficcionalidade, que passara a fazer parte de sua vida com uma constância bastante 

grande.  

A próxima lembrança rememorada diz respeito a Mário Venâncio – um literato 

que chegou à cidade e começou a dar aulas de Geografia para ajudar Jovino Xavier, 

o diretor da escola. O novo professor de geografia abandonou os mapas e 

incentivou os alunos para que escrevessem um periódico. O menino e seu primo 

resolvem assumir a ideia e fundam o Dilúculo6, folha impressa em Maceió, cujo 

nome foi sugerido pelo mentor da criação do jornal. É interessante notar que o 

menino, cujo ditado fora qualificado como incorrigível, tornava-se um dos diretores 

de um periódico escolar. Ademais, sua timidez parece ter sido vencida, e a única 

possibilidade de explicação que se encontra para isso é a leitura que lhe fora 

proporcionada por Jerônimo Barreto.  

 Nova crítica literária é feita quando o narrador comenta que “os romances 

agradáveis eram bugigangas. Em troca, exibiam-me insipidez e obscuridade. Ali é 

que estava a beleza, especialmente na prosa de Coelho Neto.” (I, p. 202) Para o 

menino, contudo, não bastava a beleza, pois ele queria distrair-se com “aventuras, 

duelos, viagens, questões em que os bons triunfavam e os malvados acabavam 

presos ou mortos”. (I, p. 202) 

O protagonista narra que a saudade das personagens de folhetins era 

permanente e, vez ou outra, abandonava as leituras impostas pela escola e buscava 

a biblioteca de Jerônimo Barreto para regressar às leituras fáceis, viajando com as 

personagens do romance de capa e espada. Novo comentário crítico é feito:  

 

 

Feria-me às vezes, porém, uma saudade viva das personagens de 
folhetins: abandonava a agência, chegava-me à biblioteca de 
Jerônimo Barreto, regressava às leituras fáceis, revia condes e 
condessas, salteadores e mosqueteiros brigões, viajava com eles em 
diligência pelos caminhos da França. Esquecia Zola e Victor, 
desanuviava-me. Havia sido ingrato com os meus pobres heróis de 
capa e espada. Não me atrevia a exibi-los agora. Disfarçava-os 

                                                
6
 O primeiro alvor ou despontar do dia.  
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cuidadoso e, fortalecido por eles, submetia-me de novo ao 
pesadume, ia buscar o artifício e a substância, em geral muito 
artifício e pouca substância. (I, p. 203) 

 
 

 
Percebe-se que a leitura continua proporcionando prazer ao menino, mas, ao 

mesmo tempo, nota-se que a educação repressora que recebe impede que ele  

manifeste seus desejos e, assim, é obrigado a submeter-se diante dos mais velhos.  

Mário Venâncio pressagia que o menino será um “Coelho Neto” ou um “Aluísio 

Azevedo”, pois havia começado a exercitar-se em suas “composições tolas”, mas o 

mestre dizia que ele teria futuro. Sua timidez e medo levaram-no a pensar que Mário 

Venâncio zombava dele, mas com o passar do tempo viu que os elogios eram 

verdadeiros. No entanto, diante destes, o narrador confessa: “examinei-me por 

dentro e julguei-me vazio. Não me achava capaz de conceber um daqueles enredos 

ensanguentados, férteis em nobres valorosos e donzelas puras” (I, p. 204). Mário 

Venâncio morreu e com ele findou-se o Dilúculo.  

O último capítulo do livro Infância – “Laura” – narra a entrada do menino na 

adolescência e  sua primeira paixão. Diante da angústia vivenciada pelo turbilhão de 

acontecimentos repentinos, o menino – agora adolescente – compara Laura a 

personagens femininas lidas e imaginadas que estavam presentes nos folhetins. No 

entanto, sua “Laura” destoava das “mocinhas” que conhecera. 

 

Mal percebi o rostinho moreno, as tranças negras, os olhos redondos 
e luminosos. O meu ideal de beleza estava nas donzelas finas, 
desbotadas, louras, que deslizavam à beira de lagos de folhetim, 
batidos pelos raios de luar, cruzados por cisnes vagarosos. Laura 
não possuía o azul e o ouro convencionais, mas dividia períodos, 
classificava orações com firmeza, trabalho em que as meninas 
vulgares em geral se espichavam. Imaginei-a compondo histórias 
curtas, a folhear o dicionário, entregue a ocupações semelhantes às 
minhas – e aproximei-a; encareci-lhe depois o mérito e afastei-a. Se 
ela estivesse próxima, não me seria possível concluir a veneração 
que se ia maquinando. Situei-a além dos lagos azuis, considerei-a 
mais perfeita que as moças do folhetim. (I, p. 216) 

 
 

Na oposição presente no excerto, percebe-se que as “donzelas” às quais ele 

faz referência são ficcionais e pertencem aos romances e poemas da época do 

Romantismo  com musas idealizadas, que, ao contrário de Laura, possuíam os olhos 

azuis e os cabelos cor de ouro.  Além disso, é interessante perceber que, assim 
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como as musas românticas eram amadas distantes, o protagonista de Infância  

também afasta a sua “adorada”. A influência de sua formação literária interliga-se à 

realidade e ele passa a agir e a pensar como os poetas românticos que dedicavam 

sonetos às suas virgens intocáveis.  

O Cortiço também se faz presente na formação literária do menino – agora 

adolescente, pois a leitura da obra o instiga a sonhar com Laura com “a boca 

vermelha, o sorriso cândido”. Tal qual Rita Baiana, Laura desperta os desejos 

adormecidos e isso incomoda o rapazinho, que “embrulha com ódio O Cortiço em 

muitas dobras de papel grosso, amarra-o em muitas voltas de barbante forte, 

escondera-o por detrás dos outros volumes na prateleira inferior da estante” (I, p. 

218) e, embora tentasse fugir da tentação, animalizava-se e sentia nojo de si 

mesmo. Percebe-se, pela seleção vocabular, referências ao romance que ele 

embrulhara, amarrara e escondera, pois lhe despertava sentimentos que o 

“contaminavam” (I, p. 218-219):  

     

 [...] O torpor me agarrava e estendia – e dava-se a abominação. 
Laura surgia de novo, não a figurinha transparente: um ser 
membrudo e espesso, todo carne e osso. Os braços rijos seguravam-
me, o peito largo caía sobre o meu, achatava-me, e era inútil 
qualquer esforço para desprender-me. Eu desejava acordar, fugir ao 
pesadelo, restituir à criança as qualidades anteriores: de algum modo 
me sentia responsável pela medonha substituição. Angústia, arrepio. 
E despertava arquejando, mordendo os beiços, em desespero. 
Bicho, bicho monstruoso – e afundava na tristeza, pedia a morte. As 
ilusões quebradas, em cacos. Tinha nojo de mim mesmo. Sujo, 
precisando de água e sabão. Mas isto não me limparia, as manchas 
eram indeléveis. Dormir, esquecer a visão poluída. A noite não 
acabava, e às vezes a miséria se reproduzia. Terror, depois lassidão, 
repugnância.  

 
 

Os verbos e os adjetivos – “despertava arquejando”, “mordendo”, “monstruoso”, 

“medonha” – demonstram um ser angustiado diante do desejo ardente despertado 

pela jovem, que deixa de pertencer ao folhetim e toma corpo.  O desejo de limpar-

se, embora saiba que não conseguiria, ratifica a ideia de que o instinto sexual é 

ainda desconhecido e visto como algo abominável, que causa repugnância e 

aversão. Por fim, resolve “libertar” O Cortiço e passa a vê-lo apenas como “uma 

história com alguma safadeza para atrair leitores”. Por fim, sua formação literária em 

Infância completa-se e encerra-se com as novelas russas. 
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É interessante notar que, embora o menino tenha apresentado dificuldade e 

aversão às leituras oferecidas pela instituição escolar e por alguns de seus 

familiares, Jerônimo Barreto e Mário Venâncio foram figuras bastante importantes na 

formação literária do protagonista. Por meio deles, o narrador pôde conhecer 

clássicos e “bugigangas”, que lhe despertaram o interesse pela leitura e abriram 

caminhos para o nascimento do romancista. Para confirmar essa ideia, busca-se 

apoio em Bakhtin (1997b, p. 165): [autobiografia é] “a narrativa de uma vida, uma 

forma tão imediata quanto possível, e que me seja transcendente, mediante a qual 

posso objetivar meu eu e minha vida num plano artístico”.  

 A partir dos excertos analisados, percebe-se que a vida de Graciliano Ramos 

apresenta características semelhantes à do menino protagonista de Infância. 

Ademais, é possível notar que as lacunas e a fragmentação da memória são 

preenchidas com a criação artística, que lhe permitiu reconstruir sua vida, pois o 

narrador conta uma “história cheia de memórias, mas cheia também de revisões, de 

recuperações, de construções atuais daquilo que foi passado” (KENSKI, 1997, p. 

150). Sua vida e sua criação literária estão interligadas, dependem uma da outra e 

constroem a figura de Graciliano Ramos, contribuindo para afirmar, como diria 

Machado de Assis, que “o menino é o pai do homem” e que seus ramos se 

entrelaçam continuamente na tessitura da vida. 
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CONCLUSÃO 

 

 Discutir e analisar a obra Infância, de Graciliano Ramos, requer a integração 

entre o racional e o sensível, pois o narrador reveste a linguagem com imagens que 

possibilitam ver a obra como um livro de memórias, como um texto ficcional, ou, até 

mesmo, como um texto de gênero indeterminado.  

 Além disso, Graciliano Ramos criou o narrador de Infância, deu vida a ele e 

permitiu que a realidade fosse transformada e contada de forma verossímil e 

poética. Assim, o sofrimento real foi revestido de ficção, tornou-se menos doloroso e 

possibilitou que o leitor se apropriasse da criação do escritor e, desta forma, a 

poesia se encarnou na narrativa. O texto foi envolvido pela poeticidade e, por meio 

de uma operação mágica, transmutou a realidade. 

 A infância, em suas experiências, representou o aprendizado da vida de 

forma fragmentada e foi revelada com a neblina típica do passado – afinal, é 

impossível reconstruir tal e qual as situações que foram vivenciadas na época. Cada 

momento foi intensamente vivido e ajudou a criar o narrador adulto, que, agora, 

debruça-se sobre o período infantil e pode recriá-lo e transformá-lo a partir de suas 

angústias subterrâneas e de um novo olhar.  

No mundo da imaginação, não havia maldade, injustiças, gritos ou castigos. 

Assim, o narrador pôde testemunhar sobre a condição humana e demonstrar que a 

bondade existe nas pessoas, e que, a qualquer momento, pode emergir e 

transformar os seres humanos. Seus pais cometiam atrocidades, é verdade, mas a 

culpa estava nos objetos. Se estes fossem modificados, aqueles se tornariam seres 

humanos feitos de bondade e beleza. A “cara enferrujada” da mãe, com certeza, 

teria a mesma beleza da “alma infantil”, traduzida na figura de D. Maria – uma 

professora que se destacou pela sensibilidade.   

 A partir da poeticidade, medos, dúvidas, mágoas, tristezas, dificuldades e 

injustiças foram transformados. A mimese esteve presente e a realidade foi exposta 

via ficção, por meio de uma linguagem metafórica. É possível que Graciliano Ramos 

tenha fingido sua dor real – como o “poeta fingidor” de Fernando Pessoa –, mas, por 

meio do fingimento, o leitor pode senti-la na ficção e, desta forma, viver a 

experiência do menino e acrescentar elementos importantes para sua vida.  

 Rememorar a infância foi a forma encontrada pelo narrador para compreender 

a sua experiência e, ao mesmo tempo, captar uma nova realidade que pudesse 
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abranger o aspecto universal. A imaginação reconciliou a realidade da infância e a 

vida do narrador, quer quando criança quer quando adulto, permitindo-lhe, por meio 

da narrativa, evocar a percepção sensorial.  Assim, ele reconstruiu os fatos 

vivenciados de forma que pudesse reviver a cena como se ela se desenrolasse 

diante de seus olhos, inteira ou em fragmentos. Além disso, o narrador aliou-se à 

linguagem poética e arquitetou um discurso sobre o mundo real sob a forma 

simbolizada, que, construída a partir de sua teia narrativa, intervém sobre a 

realidade funcionando como um espelho mágico com poder de transformar o mundo 

e fazer suas experiências parecerem, assim, menos amargas.  

 No entanto, a infância narrada pode pertencer a qualquer criança e não 

necessariamente ao menino Graciliano Ramos, daí o caráter universal da obra. 

Existiu, sim, uma criança, que vivenciou situações adversas e que sob o olhar de um 

narrador adulto expõe seus pensamentos a respeito de uma sociedade do início do 

século XX na qual os papéis eram marcados e limitados pelo poder e pela 

submissão. Neste caso, a linguagem revestida de poesia contribui, igualmente, para 

que a obra seja interpretada como um romance autobiográfico, cujo teor está 

centrado na vida infantil e no olhar atento e crítico que ela faz da realidade.  

 Contudo, não é possível esquecer que, a partir do novo modelo de leitura 

proposto por Lejeune, a avaliação do leitor também é importante. Em obras 

indeterminadas quanto ao gênero, como é o caso de Infância, o modo de leitura 

interfere na possível avaliação do texto. Dessa forma, a interferência daquele que lê, 

analisa e interpreta o texto é valiosa.  

 É verdade que vários estudiosos e críticos já avaliaram, analisaram e deram 

seu veredito relacionado à possível definição de gênero da obra pesquisada. O 

próprio Graciliano teria dito que sua infância estava gravada nas páginas de 

Infância, mas, ainda com essa comprovação, muito já se falou e muito ainda se 

discutirá a respeito do caráter ambíguo de um dos melhores livros de Ramos.  

Esta pesquisa, a partir dos estudos realizados, permite defender a ideia de 

que Infância autoriza uma leitura dupla e pertence, portanto, ao gênero de fronteira,  

pois, se por um lado aspectos da vida de Graciliano estão presentes na obra, a 

linguagem poética institui a máscara e o fingimento. A leitura catártica liberta o 

narrador de suas angústias e “aranhas” interiores, mas possibilita também a análise 

do real e da sociedade como um todo. Trata-se de uma obra memorialística, que 
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propicia reflexões sobre o real e, ao mesmo tempo, transmuta o passado do menino 

que protagonizou a vida narrada.  

 Cabe, agora, ao leitor debruçar-se sobre a obra, sorver o texto, vivenciar com 

o menino as situações diversas, apreender com o narrador a sociedade da época. 

No entanto, para desvendá-la em seu subterrâneo será necessário responder à 

pergunta de Drummond: “trouxeste a chave?”. 
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