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Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos, publicada em 1953, mais de 15 anos após a 

reclusão do autor em diferentes endereços prisionais do Estado Novo, oferece ao pesquisador 

uma ampla fortuna crítica, que, no entanto, não é capaz de esgotar outras perspectivas 

interpretativas de uma obra que “ainda não terminou de dizer o que tinha para dizer”, na 

oportuna observação de Calvino ao se referir à concepção de clássico. Esta dissertação tem por 

objetivo a investigação sobre a singularidade da narrativa de Memórias do cárcere a partir de 

seu caráter híbrido, entre o literário-memorialista e o testemunhal em suas acepções de testis, 

superstes e auctor. Nesse território em movimento, que não permite a afirmação de um gênero 

puro, pergunta-se qual é a voz que ocupa o lugar literário do sujeito e como a narrativa 

presentifica o passado por meio das lacunas da memória e de uma escrita esgarçada entre o 

desejo de testemunhar o acontecimento traumático e a impossibilidade de fazê-lo. A hipótese 

apresentada é a de que a narrativa é marcada por uma crise de representação, que só pode ser 

materializada numa escritura híbrida, em que, nos estatutos testemunhais de testis e supertes, 

intervém o auctor, o sujeito determinado a elaborar esteticamente a experiência por meio da 

linguagem. A relevância teórica da proposta está em refletir sobre as aporias da representação 

estética da violência, tendo como foco os deslocamentos do sujeito entre a subjetivação e a 

dessubjetivação, além de pressupostos éticos e do aporte de elementos ficcionais para criar um 

novo lugar narrativo. Tem-se, como principais referências teóricas, os conceitos de testemunho 

e teor testemunhal (Agamben; Seligmann-Silva; Nichanian), memória-esquecimento e restos 

(Benjamin; Seligmann-Silva), relato e narração (Blanchot), gesto autoral e função-autor 

(Agamben; Foucault). O esforço interpretativo para a análise dessa operação narrativa, que 

ultrapassa o modelo de ficção realista para inscrever o testemunho na língua, vale-se da seleção 

e do exame de fragmentos da obra em sua correlação com os conceitos destacados. A conclusão 

é que a prevalência do gesto autoral, inexpresso em vazios tornados performance no discurso, 

permite à obra alcançar outro espaço literário por meio do ato narrativo tornado acontecimento. 

 

Palavras-chave: Memórias do cárcere, memória, testemunho, gesto autoral, dessubjetivação. 
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Memórias de cárcere [Prison Memoirs] is a novel by Graciliano Ramos. Published in 1953, 

over than 15 years after the author's confinement in several prisons of the Vargas Era in Brazil, 

Graciliano’s novel still gives to researcher a rich critical resources. In fact, they were not able 

to look into closely it from many different perspectives once the book still 'has not said all that 

had to say', as said Calvin referencing the conception of literary classics. This dissertation’s 

aims is research on the distinct narrative of Memórias de cárcere [Prison Memoirs] through its 

hybrid structure, that is between the literary-memoirist and testimunial in their meanings 

of testis, superstes e auctor. So, in that territory which does not allow the assertion of a pure 

genre, what is the voice that takes the literary place of the subject and how the narrative brings 

the past into the present through the gaps of memory and a divided writing between the desire 

to witness the event and the inability to do it? The hypothesis is that narrative is characterized 

by a representation crisis, which can only be made by means of a hybrid writing, which, in 

witnesses status testis and supertes intervenes auctor, the one who determines to develop the 

aesthetic experience through language. The theoretical significance of the proposal is to reflect 

on the paradoxes of aesthetic representation of violence, focusing on the subject's movements 

between subjectivity and desubjectivation, beyond ethical assumptions and fictional elements 

to create a new narrative place. It has, as main theoretical references, the concepts of testimony 

and testimonial teor (Agamben; Seligmann-Silva; Nichanian), memory and forgetting, remains 

(Benjamin; Seligmann-Silva), story and narrative (Blanchot), authorial gesture and function 

author (Agamben; Foucault). The interpretive effort to analyze this narrative operation, 

exceeding the model of realist fiction to register the testimony into the language, makes use of 

the detection and analysis of fragments of the book in its correlation with the outstanding 

concepts. The conclusion is that the prevalence of authorial gesture, not expressed in 

transformed gaps into show in speech, allowing the book to reach another literary space through 

narrative act become event. 

 

Keywords: Memórias do cárcere [Prison Memoirs], memory, testimony, authorial gesture, 

desubjectivation.  
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INTRODUÇÃO 

 

O homem é cúmplice daquilo que o deixa indiferente. 

George Steiner 

 

 

As Memórias do Cárcere – narrativa do escritor Graciliano Ramos (1892-1953) sobre 

o período de sua prisão, de março de 1936 a janeiro de 1937, durante o primeiro mandato do 

presidente Getúlio Vargas no regime político do Estado Novo – apresentam não apenas o 

registro de fatos arbitrários e das situações de violência sofridas. Ao contrário, singularizam-se 

por assumir um caráter escritural no sentido barthesiano1, isto é, de um texto que se volta para 

sua materialidade e para a multiplicidade de sentidos que se disseminam pela arquitetura do 

discurso. 

É a articulação dessa multiplicidade de sentidos e os procedimentos que engendram sua 

arquitetônica o que se interroga nesta pesquisa, considerando a tensão manifestada na 

superposição de camadas de memória e de testemunho do vivido. Nas fronteiras entre o 

território memorialista e o testemunhal, a obra descortina um campo híbrido, limiar em que se 

inscrevem diferentes procedimentos de composição para afirmar o relato sobre uma experiência 

individual e coletiva em escritura da memória. Segundo Blanchot, em O livro por vir (2013), 

criar um híbrido entre o relato do vivido e a narração é uma atividade escritural que envolve a 

criação de outro espaço, no qual o acontecimento está inscrito no próprio ato narrativo 

(BLANCHOT, 2013, p. 8).  

Graciliano faz da enunciação um exercício da opacidade no dizer e no não dizer, na 

indecisão que infecta a arquitetura da narrativa, tecida nas escolhas e na seleção que procede 

em relação à experiência vivida. Para além do modelo realista, a reflexão e a representação 

sobre o cárcere sugerem o lugar-tempo de um sujeito que se depara com o esvaziamento de 

suas crenças e, na hesitação da palavra que quer significar, constrói valor. Esse dizer do que se 

sabe e do que não se sabe, no vacilo de um sujeito cindido – seja pelas lacunas da memória ou 

pela interdição instaurada a partir da experiência traumática –, torna-se, muita vez, não-palavra. 

                                                           
1 Escritura intransitiva, que não é mera comunicação. Ao contrário, a escritura, tal como a entende Roland Barthes, 

pressupõe um trabalho de deslocamento sobre a língua, em que o escritor transforma a linguagem em 

questionamento do discurso institucional. 
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O registro do testemunho na língua que daí resulta articula palavra e discurso em um lugar 

possível para engendrar o vazio do impronunciável. 

Expressivas pesquisas já realizadas sobre a obra e seu caráter memorialista debruçam-

se sobre questões relevantes, como a autoria no relato e a voz narrativa, as marcas temporais no 

esforço de recuperação do passado e de construção da memória, o entrecruzamento de 

historiografia e literatura. Em relação ao testemunho, um contínuo questionamento sobre a 

precariedade da palavra e a articulação desses elementos a pressupostos éticos são questões 

presentes em particular nos trabalhos produzidos por estudiosos brasileiros que assinalam a 

temática do testemunho como chave para a compreensão das Memórias do cárcere, como os 

de Wander Melo Miranda, Jaime Ginzburg, Márcio Seligmann-Silva e Gustavo Silveira 

Ribeiro. 

Apesar da relevante contribuição dos estudos disponíveis para a reflexão crítica não 

apenas sobre o memorialismo e a escritura autobiográfica, mas também sobre o depoimento, a 

crescente manifestação de narrativas de teor testemunhal na produção literária do século XX e 

na atualidade configura novas oportunidades de estudo das questões apontadas, em um esforço 

para a compreensão dos tênues limites entre o acontecimento relatado e o elaborado  pela 

memória em escrita literária, o que implica o estatuto do autor. 

Neste trabalho, pretende se indagar, de forma privilegiada, o percurso do escritor nas 

escolhas que faz entre os diferentes territórios que determinam a reconstituição da memória e o 

estatuto da testemunha. Na tensão entre essas fronteiras de contornos muita vez difusos, 

Graciliano transita entre a dificuldade de recomposição do passado e o imperativo de 

testemunhar fatos vividos individual e coletivamente. 

Uma breve exposição sobre a etimologia da palavra testemunha é necessária, desde já, 

para permitir a configuração da problemática desta pesquisa e o estabelecimento dos demais 

conceitos que contribuirão para a análise da obra. Em latim, há três termos que a definem: testis, 

aquele que ocupa a posição de terceiro em um processo ou litígio; superstes, o sujeito que viveu 

algo e pode, portanto, dar testemunho da experiência, e auctor, quem intervém no ato de um 

menor para lhe conferir um complemento de validade. 

É o deslocamento entre os estatutos de testis, supertes e auctor o que sugere o caráter 

híbrido da narrativa nas Memórias do cárcere e o eventual, mas necessário, aporte de elementos 

ficcionais para a reconstrução dos acontecimentos do passado. No trânsito entre essas diferentes 

instâncias, o contínuo trabalho de composição literária resulta em ambivalência da narrativa, 
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que ora ampara-se nos paradigmas jurídico e da visualidade presentes na condição de testis, ora 

assume a autoridade de alguém que sobreviveu a uma provação, enquanto supertes. 

O movimento autoral, entretanto, não se restringe a essas duas possibilidades, mas 

assume claramente o distanciamento que caracteriza a intervenção capaz de conferir 

verossimilhança ao narrado. Na condição de auctor, tanto o trabalho de seleção de episódios e 

a tessitura conferida à narrativa como a reflexão metalinguística sobre ela estão a serviço de um 

anseio de verdade. Entretanto, essa busca estará também sujeita às contingências e aos 

possíveis, e não apenas configura-se como resultado da vontade, do esforço e das forças da 

inteligência. 

Em que se ampara, então, o escritor na composição das Memórias do cárcere? A 

começar pela ambiguidade sugerida no título – memórias que se propõem a testemunhar sobre 

uma experiência-limite –, como interpretar o imbricado jogo de personas autorais na construção 

da narrativa? Claro está, nesse sentido, desde o primeiro capítulo da obra, na extensa 

justificativa a respeito das razões para a elaboração do livro, que o autor admite os obstáculos 

impostos pela fragilidade da memória em relação à fidelidade dos fatos, mas em nenhum 

momento essa dificuldade impede a determinação, ainda que tardia, de reconstruir o “novelo 

de casos” ocorridos em decorrência da prisão. 

 

“[...] me afligiu a ideia de jogar no papel criaturas vivas, sem disfarces, com os nomes 

que têm no registro civil. Repugnava-me deformá-las, dar-lhes pseudônimo, fazer do 

livro uma espécie de romance, mas teria eu o direito de utilizá-las em história 

presumivelmente verdadeira? Que diriam elas se se vissem impressas, realizando atos 

esquecidos, repetindo palavras contestáveis e obliteradas? (Parte I – I, p. 11)2 

 

Ao mesmo tempo em que recusa o que considera leviandade, seja na afirmação da 

exatidão dos acontecimentos ou pelo uso de máscaras ficcionais para expor “criaturas vivas”, 

argumenta que o sofrimento e as situações de injustiça e violência vividas coletivamente nos 

cárceres por que passou não podem ser amenizados: “a exigência se fixa, domina-me” (Parte I 

– I, p. 13). Até mesmo o “pronomezinho irritante” que nomeia a primeira pessoa não é 

confortável para o escritor e a ficção, quando se dá, ocorre à sua revelia, como instância possível 

de representação. 

                                                           
2 Os excertos das Memórias do cárcere foram extraídos da edição de 2011, da editora Record, e serão referidos 

com a citação da parte da obra em que estão localizados (I – Viagens; II – Pavilhão dos Primários; III – Colônia 

Correcional; IV – Casa de Correção) e o capítulo, seguidos da página. 
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Nesse território de fronteiras e passagens, qual é a voz que ocupa o lugar literário e que 

permite o acesso à experiência? Como essa narrativa realiza os propósitos de presentificação 

da memória e, ao mesmo tempo, inequívoco testemunho do homem diante da opressão? 

Na tentativa de compreender esse trabalho de construção narrativa realizado na transição 

entre as fronteiras da memória e do testemunho, cumpre explicitar a importância do conceito 

de limiar (schwelle). De ordem não apenas espacial, limiar pressupõe também a ideia de 

movimento e fluxo temporal. Da sugestão de soleira ou lugar de passagem entre exterior e 

interior de um ambiente, infere-se a intermediação ou o acesso a uma experiência e a 

possibilidade de dilatação ou condensação num instante de tempo presente no verbo schwellen, 

cujo significado é inchar ou intumescer, como esclarece Jeanne Marie Gagnebin, em Limiar, 

aura e rememoração (2014). 

Em uma escritura que se propõe deslindar uma navegação contingente, sem escolhas 

definidas a priori, como se somente fosse possível representar a experiência do passado no 

próprio processo de presentificação, é a travessia de limiares da memória e do testemunho o 

que permitirá o acesso ao território de uma experiência limite, fora do conforto da estabilidade. 

Na espacialidade e na temporalidade dos temores e da errância em diferentes endereços 

prisionais, dos confrontos com a coletividade e da compulsória dessubjetivação vivida, 

Graciliano enfrenta o que se pode chamar de um eterno retorno ao trauma do cárcere, 

colocando-se em jogo na língua. 

O pacto que o escritor pretende estabelecer com o leitor no primeiro capítulo da obra, 

desnudado nas razões que explicita tanto para o seu silêncio primeiro como para a decisão que 

o impele, depois, à escritura, está alicerçado não nas artimanhas de um sujeito ou nos 

expedientes ficcionais que venha a usar, mas na necessidade de apresentar o que chama de uma 

“verdade superior” à convenção e à aparência. 

Tensionado pelo imperativo do depoimento, o escritor abraça, não sem intimidade, mas 

ao mesmo tempo com assombro e prudência, a matéria que o ofício lhe permitiu conhecer e 

manipular ao longo da vida – palavra, verbo, discurso – na tentativa de cumprir a tarefa de se 

colocar criticamente diante da realidade social e política de sua época. O começo da escritura, 

porém, ao elencar as razões que mobilizam a narrativa, sinaliza também o terreno movediço em 

que se se dará a sua construção.  

 Para desvendar os procedimentos que caracterizam a tensão já presente no gesto de 

abertura dessa escritura misto de memória e testemunho, pressupõe-se um novo lugar narrativo, 
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sem gênero definido. Cumpre observar que o propósito da pesquisa não se reduz a uma 

definição categórica, mas ao desvendamento da articulação dos diferentes estatutos da 

testemunha e do memorialista para ultrapassar o modelo de ficção realista e conquistar a 

potência de inscrição do testemunho propriamente na língua. 

Ao desativar o relato meramente comunicativo, as Memórias do cárcere solicitam a 

indagação das correlações que se estabelecem entre autor, memória, escritura, ficção, 

esquecimento, dissolução e desaparecimento aliadas à captura do testemunho por meio da 

literatura, como lugar possível para a manifestação do indizível. Esse recorte nos remete, 

especialmente, aos estudos do filósofo Giorgio Agamben, cuja escolha pressupõe recuperar 

conceitos explorados também por outros teóricos, como é o caso de Walter Benjamin e Michel 

Foucault, especificamente nas correlações estabelecidas entre o sujeito, os dispositivos de poder 

e a linguagem. 

A principal questão que se coloca para Agamben é um verdadeiro desafio para o 

pensamento teórico sobre o testemunho: a aproximação entre o discurso testemunhal, no 

contexto da língua em seu estado de infância – isto é, na sua potência de dizer/não dizer –, e a 

linguagem poética enquanto contemplação das potências de dizer e de não dizer de uma língua. 

A partir da verificação dessa correlação, uma das principais indagações que motivam esta 

pesquisa é a que incide sobre o modo como se dá a apropriação do estatuto poético na inscrição 

do “teor testemunhal”3 nas Memórias do cárcere, para apresentar, mais do que representar, a 

singularidade do trauma vivido. 

Não menos importante é a identificação dos três diferentes estatutos conferidos à 

testemunha na obra – testis, supertes e auctor – e a sua articulação, no alinhavo dos fatos 

recuperados pela memória. A prevalência ou não de um desses estatutos teria força suficiente 

para dissolver a ambiguidade instaurada na coexistência das memórias e do testemunho na 

obra? Em que medida as opções do escritor em favor de um desses territórios interferem nos 

rumos da narrativa testemunhal? Ou a forma narrativa híbrida pode, por si só, criar novas 

                                                           
3 Termo cunhado por Seligmann-Silva (2003), que significa uma nova possibilidade de articulação entre o 

histórico e a literatura. O histórico que está na base do testemunho exige uma visão “referencial” que não reduza 

o “real” à sua “ficção” literária; pressupõe uma lacuna entre o evento e o discurso; e manifesta-se em escritura 

fragmentada, que remete tanto à recordação quanto ao esquecimento. Segundo o autor, a noção de “literatura de 

testemunho” é mais empregada no âmbito anglo-saxão e, nos estudos literários latino-americanos, utiliza-se o 

conceito de “testimonio”, que surge nos anos 1970, em uma relação direta com as ditaduras. 
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possibilidades capazes de investir a própria língua da responsabilidade de testemunhar a 

barbárie? 

A hipótese que orienta este ensaio é que a inscrição do testemunho nas Memórias do 

cárcere manifesta-se por meio de uma nova forma de experienciar a linguagem, desativando 

suas funções meramente comunicativas e informativas como premissas narrativas, valendo-se, 

para isso, de uma escritura intervalar e híbrida, tensionada pela alternância entre os estatutos 

testemunhais de testis (o que viu), supertes (o que viveu) e auctor (o que valida).  

A reelaboração literária do vivido pressupõe, assim, um contínuo deslocamento, que 

extrapola as fronteiras da memória e do testemunho, articulando, também e necessariamente, o 

“afrontamento interdito pelo uso irônico da linguagem, coagida a atuar entre a norma e o 

desvio”, como pontua Wander Melo Miranda (2009, p. 109). 

Se, por um lado, esse gesto dissemina a centralidade do sujeito da memória em outros 

eus e alteridades capazes de alterar o estatuto do sujeito pela dessubjetivação, por outro, 

responde também pela organização dos extratos testemunhais, tomando a responsabilidade pela 

transmissão do vivido. Ainda que essa composição se apresente muita vez articulada de forma 

oblíqua no tecido da narração, é a ética do escritor o caminho possível para engendrar o 

acontecimento, que, no entanto, se mantém inacabado, impreciso e permeado pela incerteza de 

um dizer que permanece suspenso, em estado de espera, a meio caminho do que ficou por dizer.  

 

Liberdade completa ninguém desfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e 

acabamos às voltas com a delegacia de ordem política e social, mas, nos estreitos 

limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer. (Parte I – I, 

p. 12). 

 

Este breve mas contundente trecho do primeiro capítulo das Memórias pode ser 

considerado referência exemplar em relação aos obstáculos que pontuam a elaboração estética 

das adversidades vividas, ao apresentar a clareza do entendimento do autor sobre as limitações 

e a precariedade da palavra poética. Apesar do ordenamento tornado possível pela literatura, a 

própria língua já configuraria um cárcere em sua insuficiência para reconstruir o sujeito 

dilacerado no embate com a violência da experiência. É o próprio Graciliano Ramos quem nos 

indica a direção e o caráter das suas memórias: 

 

Quem dormiu no chão deve lembrar-se disto, impor-se disciplina, sentar-se em 

cadeiras duras, escrever em tábuas estreitas. Escreverá talvez asperezas, talvez, mas é 

dela que a vida é feita: inútil negá-las, contorná-las, envolvê-las em gaze. [...] O 

pensamento foge da folha meio rabiscada. Que desgraças inomináveis e vergonhosas 



 

14 
 

nos chegarão amanhã? Terei desviado esses espectros? Ignoro. [...] Demais já 

podemos enxergar luz a distância, emergimos lentamente daquele mundo horrível de 

treva e morte. Na verdade, estávamos mortos, vamos ressuscitando. (Parte I – I, p. 12-

13). 

 

Diante dos impasses de narrar o autoritarismo e as violências sofridas, Graciliano Ramos 

transforma o esforço de representação em voz consciente, em uma tentativa de compreender e 

significar a experiência vivida. Frente ao inenarrável e, muita vez, diante da implosão da 

coerência discursiva, suas escolhas constroem uma narrativa que problematiza e reflete sobre 

seu tempo. Ao mesmo tempo em que constrói o testemunho da própria experiência, debruça-se 

também sobre as vivências a que foram submetidos outros homens no cárcere. 

O paradigma do tribunal, que sustenta a noção de testemunha como testis, isto é, como 

um terceiro que presenciou um fato, atravessa toda a narrativa das Memórias e, dessa forma, 

pressupõe a dissipação da dúvida e a verificação da verdade. O homem Graciliano Ramos 

esteve nos porões da ditadura de Getúlio Vargas e presenciou o tratamento dispensado aos 

presos do Estado Novo em diferentes cárceres. Mas, também partilhou a condição de 

prisioneiro, em uma relação de proximidade com o acontecimento, o que, além de qualificá-lo 

como supertes, enquanto sobrevivente de uma situação-limite, confere a ele potencialidade 

política na responsabilidade histórica de reconstituição dos fatos. 

Não bastassem essas duas credenciais para o testemunho, Graciliano encarna ainda o 

sentido de auctor por meio dos atributos de escritor consagrado que já era quando da 

composição das Memórias. A intervenção estética vem conferir autoridade e legitimação ao 

acontecimento narrado, como a validação do tutor ao ato de um menor. É no território da autoria 

que se amplia o exercício de significação e dá-se o compromisso com a obrigação de 

desmascarar os mecanismos do poder na repressão aos opositores do regime. 

Vale pontuar que a construção da narração memorialista ocorre quase uma década 

depois da prisão e de forma gradual. Somente em 1946, o escritor se decide pela elaboração da 

narração, levando os últimos anos de sua vida nesse trabalho de rememoração e construção do 

texto. Pode-se especular que o período que separa a prisão de sua escritura literária atenderia a 

uma necessidade de distanciamento do autor em relação aos fatos. 

Isto também está posto nas razões elencadas pelo escritor no início das memórias. Desde 

a abertura do romance, a reflexão crítica sobre o ato narrativo é uma forte marca autoral, 

apontando ora para a dificuldade de construção da própria escrita e a impossibilidade de dizer 

daquilo que foi vivido e testemunhado, ora para a reserva sobre o discurso memorialista a fim 
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de evitar precipitações e julgamentos sobre os outros. É flagrante o cuidado do autor em relação 

à reelaboração do vivido: 

 

A minha decisão de traçar um diário encolhia-se, bambeava, sem nenhum estímulo 

fora ou dentro. Os fatos, repisados, banalizavam-se. Apenas quatro ou cinco 

sobressaíam, mas, ao dar-lhes forma, vi-os reduzidos, insignificantes. Difícil enxertar 

neles alguma circunstância que lhes desse relevo e brilho: saíam naturalmente 

apagados, chatos – e irremediáveis. Prosa de noticiarista vagabundo. Tropeços 

horríveis para alinhavar um simples comentário. (Parte I – XII, p. 78). 

 

A palavra comum regida pela norma da comunicação, que desagrada e parece não servir 

aos propósitos do escritor, é a mesma palavra por meio da qual o testemunho poderá ser 

engendrado e claro está que a escritura é pontuada por essa ambivalência. Mas, na recusa de 

soluções fáceis diante da inadequação semântica e sintática e da complexidade dos fatos, o autor 

das Memórias do cárcere não cede a possíveis respostas preestabelecidas e, apesar de 

considerar as próprias imprecisões acerca do vivido e a precariedade da palavra, obstina-se na 

arquitetura da narrativa. 

Se o testemunho na obra pode ser considerado parcial, por não representar o testemunho 

integral4, diante da exigência de narrar, a alternativa inevitável é ceder à ficcionalização da 

memória, ainda que de forma parcial, e, consequentemente, provocar um deslocamento que 

leva à subjetividade. Nesse processo, enquanto produtor de linguagem, o autor inscreve na 

língua uma potência capaz de desarticular seu atributo meramente informativo e resistir à 

hegemonia do discurso histórico oficial, assim como coloca em crise a categoria do sujeito da 

narrativa memorialista pela disseminação em outros eus-narradores com os quais divide a 

autoria. A alteridade construída pela escritura memorialista provoca, assim, outra qualidade de 

deslocamento, estabelecendo também um plano de dessubjetivação, na medida em que são as 

perspectivas dos companheiros a reivindicar a visão do acontecimento. Esse procedimento 

contribui para o fortalecimento do autor como categoria chave na narração, uma vez que apenas 

a ele é dada a prerrogativa de articular relatos e registros alheios sobre o acontecimento vivido 

e testemunhado, por meio da multiplicação de perspectivas e visões. 

                                                           
4 Der Muselmann - o muçulmano, no jargão dos campos de concentração da Alemanha nazista: prisioneiro 

agônico, que sucumbia ao massacre da fome e dos maus-tratos e já não manifestava discernimento ou esperança 

em relação a qualquer coisa. Era desprezado pelos próprios companheiros. Para Giorgio Agamben, o muçulmano 

“encarna o significado antropológico do poder absoluto, de fundar um terceiro reino entre a vida e a morte” (2008). 

Segundo ele, o testemunho se dá essencialmente ao dar voz àqueles que a perderam, os muçulmanos, também 

chamados testemunhas integrais. 
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A narrativa sobre a trajetória do escritor nos 10 meses de cárcere, sem acusação e 

processo formais, evidencia seu compromisso social e ideológico, sem simplificações e 

sentimentalismos, na reflexão que propõe a respeito do poder e da ética, mas, especialmente, 

na mediação da fala dos companheiros, na fala por delegação. No desdobramento do eu, a 

multiplicidade de vozes que emergem nas memórias coloca-se claramente como propósito de 

testemunhar por aqueles que não o podem fazer. 

Nesse deslocamento, o autor das Memórias do cárcere elabora não apenas a própria voz, 

mas se deixa atravessar pela voz alheia, num movimento claro da alteridade que é um traço 

marcante no conjunto da sua obra. No ato de revelar especialmente as diferenças, mais que as 

semelhanças no convívio com os companheiros, alimenta-se das falas dos outros para devolver-

lhes a dignidade destruída no cárcere.  

 

As minhas conclusões eram na verdade incompletas e movediças. Faltava-me 

examinar aqueles homens, buscar transpor as barreiras que me separavam deles, 

vencer este nojo exagerado, sondar-lhes o íntimo, achar lá dentro coisa superior às 

combinações frias da inteligência. Provisoriamente, segurava-me a estas. Por que 

desprezá-los ou condená-los? Existem – e é o suficiente para serem aceitos. (Parte II 

- XIX, 2011, p. 298). 

 

Nas Memórias do cárcere, Graciliano recusa o simples relato do sofrimento e da dor e 

o registro trivial das arbitrariedades e dos fatos ocorridos na prisão para devolver aos poderes 

estabelecidos não uma resposta à barbárie, mas uma pergunta. E o faz ainda por intermédio da 

fala dos outros, socialmente não reconhecida. É a escrita memorialista do auctor que se impõe 

como testemunho no âmbito do literário. 

Ao se apropriar do estatuto poético para apresentar a singularidade do testemunho, o 

autor articula o dizível e o não-dizível na língua, inserindo no âmbito do discurso narrativo o 

sentido de “potência”. Para Agamben (2008, p. 147), a contingência significa o possível posto 

à prova em um sujeito e “o testemunho é a relação entre uma possibilidade de dizer e o fato de 

ter lugar, que só pode acontecer como contingência, como um poder não-ser”. 

A estratégia de construção da narrativa diante das fraturas e da falência da linguagem 

insinua, para além do silêncio, a necessidade imperiosa de narrar, constituinte do sobrevivente. 

Nessas condições, o questionamento sobre a linguagem é levado ao extremo. 

 

Uma noite ouviram-se gritos desesperados. Que eram? Donde vinham? Não tínhamos 

o menor indício. Confinados, fechados, cambiando impressões rápidas [...] Houve um 

momento em que nos vieram narrá-los, comentá-los, ou são produtos de fantasia 
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desvairada, vestígios de sonho? Vacilamos em transmiti-los: não nos darão crédito, e 

isto nos deixará perplexos. Estaremos a forjar mentiras, resvalaremos na credulidade 

antiga, a engrossar boatos, adorná-los, emprestar-lhes movimento e vida? (Parte II - 

XIX, p. 295). 

 

Na cisão entre uma possibilidade e uma impossibilidade, entre uma potência e uma 

impotência, situa-se um sujeito determinado a re-significar o trauma. Na suspensão dos direitos, 

da ética e da moral, não estão colocadas oportunidades de escolha, mas imposições a esse 

sujeito da escritura testemunhal. É quando o poder originário da linguagem poética e a 

possibilidade que aí se descortina de representar o inapreensível e o indizível manifestam-se, 

na negatividade, que oferece a perspectiva de que “o trauma encontra na imaginação um meio 

para a sua narração; a literatura é chamada diante do trauma para prestar-lhe serviço”, como 

assinala Márcio Seligmann-Silva, no artigo Narrar o trauma: A questão dos testemunhos de 

catástrofes históricas (2008), ao situar o testemunho como vértice entre a história e a memória, 

entre os fatos e as narrativas, entre o simbólico, o real e o imaginário. 

Segundo Jaime Ginzburg (2001), trabalhos psicanalíticos apontam que o objetivo da 

tortura é provocar a explosão das estruturas arcaicas do sujeito, ou seja, destruir a articulação 

primária entre o corpo e a linguagem. Por isso, a combinação da perplexidade e da necessidade 

de fala da testemunha, diante da violação, conduz a uma linguagem que se apresenta como 

formulação de uma escritura alternativa. Para verbalizar e articular as experiências situadas 

quase sempre além da tolerância da consciência, sem reduzir seu impacto e sem generalizá-las, 

o texto de testemunho irá valer-se de recursos como o deslocamento do foco narrativo e a 

suspensão da linearidade temporal, mas principalmente de índices de ausência. Em última 

análise, vale-se de uma linguagem que se aproxima do estatuto da poesia para a representação. 

Na revisão da relação da expressão literária com a linguagem ocorre uma “ruptura com as 

convenções triviais da linguagem [...], incapazes de provocar o leitor a avaliar a dimensão 

singular, estranha e terrível da experiência” (GINZBURG, 2001, p. 132). 

 A impropriedade da voz da testemunha que não é uma testemunha integral manifesta-

se, em última instância, na palavra muda, no que restou nas lacunas da memória, o que funda a 

(im)possibilidade do discurso. E a literatura tem se revelado, desde o início do século XX, 

abrigo desse tartamudear que acolhe o testemunho e seus paradoxos, com a ressalva de se 

debruçar ainda hoje sobre as aporias intrínsecas à natureza do fenômeno. Da mesma forma, a 

literatura nos oferece uma possibilidade diversa de inscrição literária do testemunho, amparada 
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necessariamente nos expedientes da memória, e também em uma operação estética que ousa 

fazer do vivido presença viva no território da língua poética. 

A análise proposta neste trabalho orienta-se por uma metodologia que prevê, 

inicialmente – no capítulo “Fortuna Crítica” –, o levantamento dos estudos sobre a obra em sua 

correlação com os conceitos surgidos no esforço intelectual recente para se compreender o 

testemunho, mas também sobre aqueles em que, nas especificidades da narrativa memorialista, 

o teor testemunhal se faz presente. 

Apresenta-se, no capítulo “O fenômeno do testemunho”, além de um breve histórico da 

sua manifestação na literatura moderna, a trilogia de estatutos da testemunha a partir de uma 

análise etimológica e da articulação das Memórias a esses três territórios. Também integram o 

capítulo os conceitos de “teor testemunhal”, “resto” e “testemunha integral”, além da 

abordagem de questões referentes ao arquivo, à enunciação, à subjetivação e à dessubjetivação 

como marcas que qualificam o fenômeno. 

O capítulo “Tensão e singularidade” e a Conclusão pretendem confrontar os elementos 

de aproximação e distanciamento das Memórias do cárcere das categorias de testemunho e 

escrita memorialista ficcional, tomando-se a perspectiva da narração híbrida como pressuposto 

para responder à hipótese formulada. Privilegiam-se, nessa parte do trabalho, as diferenças entre 

relato e narrativa e o estatuto da testemunha como autor, o que permite relacionar elementos 

referenciados tanto na reconstrução da memória como aqueles relacionados à alteridade e à 

ética, além dos conceitos de potência, negatividade e inoperosidade no campo do próprio 

discurso literário  

A metodologia proposta para essa avaliação crítica prevê o recorte de trechos do corpus, 

a serem privilegiados nos diferentes momentos da análise. Tanto a prisão anunciada (três 

primeiros capítulos), que integra a parte I do volume (Viagens), como as partes II, III e IV das 

Memórias (Pavilhão dos Primários, Colônia Correcional e Casa de Correção) terão excertos e 

elementos selecionados como objeto de análise literária em articulação com os conceitos 

abordados ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Especialmente no capítulo “Tensão e 

singularidade”, os procedimentos narrativos que sustentam a voz autoral em sua ressonância e 

configuração híbridas merecerão abordagem mais vigorosa por meio da seleção e correlação 

direta com excertos da obra. 
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CAPÍTULO I – RECORTE CRÍTICO 

 

É claro que nenhuma conveniência haveria em fabricar normas estéticas, 

conceber receitas para a obra de arte. Cada qual tem a sua técnica, o seu jeito de 

matar pulgas. A literatura revolucionária pode ser na aparência a mais 

conservadora. E isto é bom: não terão o direito de chamar-nos selvagens e 

sentir-se-ão feridos com as próprias armas. 

Graciliano Ramos 

 

 

A determinação do escritor Graciliano Ramos de representar e refletir social e 

politicamente seu tempo está presente em toda a sua obra, tanto na ficção e nas memórias como 

nas críticas literárias e crônicas de costumes. Mais de 60 anos após a sua morte, em 26 de janeiro 

de 1953, as publicações de sua autoria superam a marca de 20 títulos e são objeto de estudo 

sistemático. Isso não exclui, entretanto, o interesse em revisitar sua produção com a perspectiva 

de retomar a leitura e o entendimento de importantes aspectos da obra à luz do surgimento de 

novos conceitos, especialmente devido à atualidade dos questionamentos que o autor propõe. 

 As pesquisas já realizadas sobre as Memórias do cárcere desde a publicação póstuma, 

no ano da morte de Graciliano, privilegiam as relações entre tempo e memória, autoria narrativa 

e desdobramentos do eu, história e literatura, ética. Ao se tomar também o fenômeno do 

testemunho como referência para nova análise da obra, é imprescindível resgatar algumas das 

reflexões contidas nessas pesquisas, uma vez que elas dialogam com o objeto deste trabalho e, 

muita vez, integram os pressupostos para o desenvolvimento de novas investigações. 

 A retomada da fortuna crítica em relação às Memórias do cárcere e também dos estudos 

referentes aos procedimentos de reconstrução da memória na obra configuram, desse modo, um 

recorte necessário de antecedentes para apoiar o percurso que se pretende nesta pesquisa em 

sua proposta de tentar responder a algumas das aporias que caracterizam o fenômeno do 

testemunho na contemporaneidade. 

 O resgate da experiência em diálogo com o presente é traço marcante na obra de 

Graciliano Ramos, e “revela claramente a correlação entre técnica e atitude em face da vida, 

mostrando que o interesse pelos fatos decorre dum interesse prévio pela situação do homem 

frente a eles”, como infere Antonio Candido nos ensaios de Ficção e Confissão (1992). Mas, 

se nos romances Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas o humano e a experiência 

temporal estão ficcionalizadas na intimidade das personagens em sua relação com a realidade, 

Infância e Memórias do cárcere nos trazem um outro movimento, claramente memorialista. 
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O confronto com a norma social, presente no percurso do romancista, avulta nas obras 

autobiográficas. Entretanto, deve-se pontuar que o resgate da memória em Infância se dá na 

elaboração dos fatos vividos em articulação com uma perspectiva imaginária, que lança mão 

das prerrogativas da ficção para elaborar fatos e personagens. O mesmo não ocorre nas 

Memórias do cárcere, em que o depoimento do homem, observador impulsionado pela vontade 

de verdade e de lucidez diante da realidade social e política do seu tempo, é marcado pela 

subjetividade diante da contingência e da iniquidade. O imperativo do testemunho materializa, 

nas Memórias, o que Antonio Candido denomina “impulso fundamental” da obra do autor, 

responsabilidade diante da vida e do mundo. É nessa escritura que a elaboração do vivido 

alcança especial singularidade testemunhal ao articular o dizível e o não dizível em 

representação literária. 

Preso em março de 1936, sem acusação e processo formais, Graciliano Ramos foi 

submetido a 10 meses de cárcere. O cenário político em que se dá a prisão é marcado por uma 

forte atuação do aparato repressivo institucional para neutralizar a dissenção depois do fim da 

Intentona Comunista, levante contra o primeiro governo de Getúlio Vargas, em novembro de 

1935. Graciliano ocupava, então, o cargo de diretor da Instrução Pública de Alagoas, 

equivalente a secretário estadual da Educação. Em dossiê divulgado pelo Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro apenas em 1992, as referências a seu nome apontam relações com o 

comunismo e atividades subversivas. Tinha, então, dois livros publicados: Caetés (1933) e São 

Bernardo (1934). Em agosto de 1936, ainda preso, teria publicado o romance Angústia. 

Levado a Recife e depois transferido para o Rio de Janeiro a bordo do vapor Manaus, 

ele tomaria notas que não chegaram a integrar a futura composição das Memórias do cárcere. 

Libertado em janeiro de 1937, ano que ocorre o golpe de Estado por Getúlio com o apoio das 

forças armadas, em novembro, e tem início o Estado Novo, Graciliano se demoraria quase uma 

década para iniciar a redação das memórias. Os quatro volumes que compõem a obra em sua 

primeira edição foram escritos depois da filiação ao Partido Comunista, em 1945, ao longo de 

oito anos, e o relato não foi finalizado pelo autor. A publicação tem o último capítulo assinado 

por seu filho Ricardo Ramos. 

A produção de outros textos pelo autor no período entre a liberdade e a morte – Vidas 

Secas (1938), Infância (1945), Insônia (1947), as histórias infanto-juvenis e a edição de duas 

coletâneas de contos – são índices de que o adiamento da composição das Memórias do cárcere 

é atitude deliberada. O relato do próprio Graciliano nas páginas iniciais da obra evidencia essa 
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disposição: “Estou a descer para a cova, este novelo de casos em muitos pontos vai emaranhar-

se, escrevo com lentidão – e provavelmente isto será publicação póstuma, como convém a um 

livro de memórias” (Parte I - I, p. 13)1. 

 

1.1 Percurso da crítica 

 

 A experiência como condição da escrita – marca que pontua toda a obra de Graciliano 

– vai encontrar, na perplexidade e no repúdio diante da brutalidade do sistema 

concentracionário, nova oportunidade para a composição artística, agora voltada para o híbrido 

narrativa memorialista literária e testemunho. Ao contrário dos livros publicados anteriormente 

pelo escritor ao longo da vida, Memórias do cárcere revela-se um fenômeno de vendas. 

Segundo o biógrafo Dênis de Moraes, nos primeiros 45 dias depois do seu lançamento foram 

vendidos 10 mil exemplares. Anúncios publicitários de jornais do período mostram que em 

meados de 1954 o livro já estava em sua terceira edição. 

 A crítica foi unânime na apreciação da obra. Para Lúcia Miguel-Pereira, as Memórias 

do cárcere afirmam o status de Graciliano como o Dostoievski dos trópicos; José Lins do Rego 

prevê a repercussão crescente do valor da obra no futuro; Gilberto Freire aponta o empenho de 

autenticidade como qualidade literária. Oswald de Andrade, Aníbal Machado e Antonio 

Candido também tecem comentários assinalando o valor e a qualidade da obra. 

 Um recorte, ainda que muito restrito, das publicações de críticas na imprensa sobre as 

Memórias do Cárcere nos meses que se seguiram ao seu lançamento, em novembro de 1953, 

evidencia a grande repercussão provocada pela obra, ainda que contaminada de forma 

expressiva pela polêmica em torno da sua autenticidade. O posicionamento do historiador e 

crítico literário Wilson Martins em dezembro daquele ano, em dois textos publicados em O 

Estado de S. Paulo, coloca em relevo a discussão sobre o assunto, mas, nem por isso, deixa de 

assinalar a importância das Memórias e do posicionamento autoral de Graciliano na 

composição: “ele trazia dentro de si mesmo o corrosivo que o destruía, ao lado da pertinaz 

esperança que o mantinha”. 

                                                           
1 Os excertos das Memórias do cárcere foram extraídos da edição de 2011, da editora Record, e serão referidos 

com a citação da parte da obra em que estão localizados (I – Viagens; II – Pavilhão dos Primários; III – Colônia 

Correcional; IV – Casa de Correção) e o capítulo, seguidos da página. 
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 No mesmo jornal, o artigo Graciliano, assinado por Coaracy Vivaldo, sob o pseudônimo 

de V. Cy., em dezembro de 1953, questiona leituras valorativas realizadas no calor do 

lançamento da obra, que entende prejudicarem o juízo crítico: “o que ocorre com toda a crítica 

dos contemporâneos sobre qualquer grande figura que sobressaia acima da média da 

mediocridade geral”. Ressalta, em relação ao autor das Memórias, a postura 

 

[...] jamais contente com a forma que vestia o seu pensamento, nunca julgando-a final 

e satisfatória, [...] preocupação de ajustar a máxima fidelidade na expressão do 

pensamento ao rigor estético da forma mais adequada. Esse constante polimento do 

texto pode conduzir críticos levianos e precipitados a conclusões deprimorosas. Como 

depoimento social, como flagrante de uma época, como narrativa autobiográfica de 

experiência pessoal e direta, é um documento tremendo, um libelo esmagador. [...] A 

objetividade realista da narrativa é quase glacial – realidade, autenticidade, pungência. 

[...] Memórias do cárcere, com o tremendo poder descritivo de Graciliano Ramos, 

com a autenticidade de quem narra friamente a experiência vivida [...] fazem de nós 

testemunhas presenciais de um drama que se desenrolava em nossos dias, ao nosso 

lado, com personagens com quem convivíamos. Deprimidos e desalentados, 

invadidos por uma profunda tristeza, sentimo-nos tomados de uma imensa vergonha. 

Vergonha de nosso tempo, de nossa terra, de nossa gente. Essa foi talvez a impressão 

mais forte que me deixou a leitura dessa dolorosa obra que é o grande livro póstumo 

de Graciliano Ramos. (CY., 1953). 

 

 “Depoimento humano que me parece não encontrar parelha em toda a nossa história 

literária. Painel de pesadelo, de sombras infernais, dignidade, honradez”, é o destaque que a 

jornalista e escritora Helena Silveira faz em janeiro de 1954, na Folha da Manhã. “Não é 

preciso ter lido as Memórias do cárcere, o livro mais patético de 1953, senão deste meio século 

de costumes políticos entre nós, para sabermos do desprezo total pela dignidade humana que 

oferecem e até ostentam os encarregados de manter a ordem pública”, reforçaria Alceu 

Amoroso Lima, sob o conhecido pseudônimo Tristão de Ataíde, no mesmo jornal em junho de 

1954. 

 Nesse reduzido recorte, uma matéria jornalística ordinária, publicada em fevereiro de 

1954 na Folha da Manhã, merece especial atenção, por referir, ainda que indiretamente, o 

caráter híbrido que já então caracteriza o teor testemunhal, desafiando o pensamento teórico 

sobre o conceito. Ao divulgar o resultado do Prêmio Carmem Dolores de Barbosa (que 

concedeu o primeiro lugar a Cangaceiros, de José Lins do Rego), o texto informa que a 

comissão julgadora “decidiu excluir do concurso, embora com profundo pesar, devido à 

grandeza do autor e importância da obra, Memórias do cárcere, por não se enquadrar em 

nenhum dos gêneros literários mencionados no regulamento do prêmio”. 
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 Ao se tomar distância do momento da publicação, cabe privilegiar a reunião de ensaios 

Ficção e confissão (1999), do crítico literário e sociólogo Antonio Candido, que identifica o 

impulso da escritura das Memórias do cárcere como elaboração que ultrapassa a mera 

reconstrução da memória para situar-se como revisão crítica: “no âmago da sua arte há um 

desejo intenso de testemunhar sobre o homem, e [...] tanto os personagens criados quanto, em 

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

de seus livros” (CANDIDO, 1999, p. 72). 

 A análise, entretanto, não vai além das referências pontuais ao movimento do escritor 

no sentido de ultrapassar o modelo da ficção realista tradicional na composição do depoimento 

diante da experiência-limite. Mesmo assinalando que as memórias contribuem para uma 

“rotação de atitude literária” em direção ao testemunho, Candido não se propõe ao exame dos 

procedimentos formais que caracterizam a composição de teor testemunhal. 

 Na reflexão do crítico e historiador de literatura brasileira Alfredo Bosi em A escrita do 

testemunho em Memórias do cárcere (2002), o autor evidencia a zona de fronteira em que se 

dá a composição e a complexidade textual dela resultante. Ele destaca a ausência de discussão 

ideológica na obra e, apesar da crítica velada ao que considera lacuna, valoriza a condição da 

testemunha não como intérprete de uma conjuntura de valores, mas como “voz-em-situação”, 

que problematiza o realismo. 

Na interpretação de Bosi, essa problematização é resultado de uma sequência de 

enigmas não aclarados, opacidades, negatividades e indistinções: “a perspectiva dominante é a 

que vai da interrogação à estranheza e, nos casos extremos, fecha-se na recusa” (BOSI, 2002, 

p. 227). Em nenhum momento é referida, na análise, a problematização da escritura como 

condição específica da representação de teor testemunhal. Se não ilumina esse aspecto da obra, 

destaca, entretanto, o que chama “verdade superior” expressa no distanciamento que o autor se 

impõe diante do procedimento científico do historiador, verdade amparada na perspicácia de 

observação do semelhante, no exercício continuado da dúvida e na recusa aos estereótipos. 

“Nesse caso, a verdade subjetiva de uma só testemunha poderá valer pela verdade objetiva que 

a história pretende guardar e transmitir” (BOSI, 2002, p. 235). 

O livro Corpos Escritos, de Wander Melo Miranda, que tem sua primeira publicação 

em 1992, representa renovado esforço de entendimento das Memórias do cárcere ao confrontá-

la com a escrita memorialista de Silviano Santiago na obra Em liberdade, de 1981. Guardadas 

a distância temporal e a diferença entre os autores e o projeto literário específico de cada uma 
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das obras, o ensaio tem o mérito de aproximá-las pela correlação de dois diferentes momentos 

históricos de regimes autoritários brasileiros. 

O crítico traça um percurso que privilegia a análise em profundidade do conceito de 

autobiografia em suas relações com a ficcionalização e a composição textual das duas obras. 

Mas é na conclusão do ensaio que elabora uma abordagem que dialoga de forma mais direta 

com esta pesquisa, ao propor, no capítulo Texto e história, uma leitura sobre “o modo particular 

como são configurados os períodos históricos a que os textos remetem e a posição de seus 

autores não só como produtores de discurso, mas como testemunhas” (MIRANDA, 2009, p. 

21). 

No posfácio à edição das Memórias de 2011, o crítico enfatiza o testemunho político, 

destacando, porém, o “exercício obsessivo e artesanal da linguagem e a lucidez na escolha dos 

procedimentos narrativos” como instâncias que se contrapõem à objetividade pura e simples e 

aos estereótipos literários. Elenca em especial os recursos utilizados pelo escritor para recriar a 

memória, como a ironia, a economia da linguagem e o confronto do passado com o presente 

enquanto procedimento capaz de imprimir movimento à narrativa, pela imaginação. 

 

“Recordar é, para Graciliano, esquecer-se como sujeito-objeto da lembrança, 

esgueirar-se para os cantos, colocar-se à margem do texto – ser escrito por ele, ao 

invés de escrevê-lo –, para que a linguagem [...] possa cumprir seu papel efetivo de 

instrumento socializador da memória”. (MIRANDA, 2011, p. 686). 

 

A experiência vivida por Graciliano enuncia-se nas memórias como “violência 

desmedida que a escrita procurará arrancar ao silêncio do passado e da história” (MIRANDA, 

2009, p. 147), aspecto que destaca a escolha valorizada pelo escritor, de ler – e não de escrever 

– a história. O testemunho configuraria, assim, o resgate do passado por meio do detalhe e do 

particular, inscritos no corpo degradado, na psique torturada, no exercício de alteridade e na 

persistente necessidade de registro das violências sofridas por meio da palavra poética, apesar 

da dificuldade e das impossibilidades que pontuam a representação dessa experiência. 

 

1.2 As Memórias do cárcere e seu teor testemunhal 

 

A recusa ao registro literário da experiência prisional logo após a libertação sugere, mais 

que o renovado esforço de elaboração artesanal da palavra, um entendimento da escrita 

memorialista e testemunhal como trabalho de reconstrução demorado. Da mesma forma, a 
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inconclusão que caracteriza a obra revela a impossibilidade de determinação e fechamento em 

relação à experiência vivida. 

Graciliano nos oferece, assim, uma última e talvez nuclear demonstração do que o 

filósofo Giorgio Agamben considera premissa de validação da criação artística: a não escritura 

do último capítulo das Memórias do cárcere. A composição que finalizaria seu testemunho é 

adiada indefinidamente e sem justificativa razoável, conforme relato do filho Ricardo Ramos 

na “Explicação final”. O ato de ‘descriação’, visível na recusa em dar acabamento à obra ou 

“encerrar definitivamente sua potência” (AGAMBEN, 2007a, p. 252), revela-se, assim, mais 

um risco assumido em favor da língua poética em sua captura de um objeto em vias de 

desaparecimento, como o faz Graciliano. 

Nas pesquisas já realizadas sobre as Memórias do cárcere em articulação com o 

fenômeno do testemunho, o interesse e o foco de reflexão muita vez restringem-se a pontuar 

elementos narrativos referentes à autoria, ao estatuto do narrador, às marcas temporais e a 

procedimentos da construção da memória. Poucos são os trabalhos que privilegiam uma análise 

dos conceitos que considera-se, na atualidade, essenciais para o entendimento do teor 

testemunhal e sua manifestação na literatura. 

A tese de doutorado O drama ético na obra de Graciliano Ramos – leituras a partir de 

Derrida (2012), de Gustavo Silveira Ribeiro, defendida na Universidade Federal de Minas 

Gerais, está entre as referências destacadas na correlação das memórias com a escritura 

testemunhal. Não apenas o pensamento reflexivo sobre a memória, a linguagem e a alteridade 

justificam essa escolha, mas o entendimento de que ética e responsabilidade permeiam o tecido 

de todo e qualquer relato de teor testemunhal, em sua intenção de pensar o mundo e não apenas 

de representá-lo. 

Em relação ao conjunto da obra de Graciliano, Ribeiro assinala “o desejo de 

compreensão do outro, a solidariedade, os valores éticos que essa obra passa a formular e 

discutir a partir de suas escolhas técnicas, temáticas e formais” (2012, p. 26). Na interpretação 

que propõe das Memórias do cárcere, o trabalho relaciona a poética do autor à ética de forma 

indissociável e aponta que essa característica é fundamental para a compreensão do “processo 

de reelaboração do sujeito pela letra [...], o encontro com o outro, a reavaliação de si, a 

resistência aos valores impostos” (RIBEIRO, 2012, p. 31). 

A resistência como imperativo manifesta, nas Memórias do cárcere – ora como crítica 

e enfrentamento diretos, ora como recuo e isolamento –, uma busca incessante em preservar a 
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lucidez, posta à prova nas pressões sofridas tanto pelos poderes constituídos como pelas 

especificidades do convívio na prisão. Nesse sentido, Graciliano irá conjugar imposições éticas 

e escolhas estéticas para configurar a narração memorialista. São o deslocamento e a 

especulação operados pelo autor os principais índices, segundo Ribeiro, que fundam o 

testemunho na obra, ao evidenciar sua responsabilidade diante das arbitrariedades da 

experiência vivida não apenas em relação aos vivos, mas também aos mortos. 

No confronto do texto de Graciliano com outros relatos testemunhais, a tese, entretanto, 

sugere dois importantes contrapontos a serem considerados, uma vez que serão objetos da 

reflexão proposta neste trabalho: o exercício reflexivo contínuo sobre a linguagem e seus 

limites, ou seja, a recusa à falência da linguagem frente à impossibilidade de dizer, e o registro 

em composição próxima à do arquivo para dar voz aos companheiros de prisão. 

Apesar do exercício ininterrupto de elaboração da linguagem, marca da exigência e da 

autocrítica presentes em toda a obra do escritor alagoano, nas Memórias do cárcere é possível 

identificar fraturas na composição da narração, assim como vazios e silêncios – até mesmo 

apontados, mas não excluídos – em opacidades que mesmo o rigor na composição não permite 

dissipar. Da mesma forma, a aproximação do relato de Graciliano com o arquivo deve ser 

ampliada para além do recorte da alteridade que dá voz aos companheiros da prisão e à eventual 

reconstrução de suas histórias, uma vez que em nenhum momento da narrativa esse registro 

fundamenta-se nos objetivos primordiais do arquivo, mas, ao contrário, se dá na manifesta 

presença do autor e em sua vivência subjetiva desses episódios, extrapolando uma mera 

catalogação para a posteridade. 

Em relação ao arquivo e à memória, também a tese de doutorado Incomensurável 

comum – Políticas da escrita em Graciliano Ramos (2014), de Willy Carvalho Coelho, pela 

Universidade Federal de Minas Gerais, aponta as Memórias do cárcere como um “importante 

antidocumento [... enquanto] refuncionalização do gênero memorialístico”, ao revelar o 

contexto histórico do governo de Getúlio Vargas em sua realidade autoritária e totalitária. A 

pesquisa sustenta que o testemunho configurado na obra, desde o autoquestionamento do autor 

e a reflexão que ele estabelece em relação ao sentido, à forma e à função da escrita, diferencia-

se do documento especialmente pelo procedimento de construção a partir da perspectiva do 

sujeito-autor. 

Entre os elementos que merecem destaque no referido trabalho está a reflexão sobre a 

subjetividade, articulada na perspectiva da cisão entre a experiência vivida e a sua representação 
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literária. A ruptura entre o vivido e o dizível, argumenta Coelho, se dá numa escrita que objetiva 

reconstituir a memória, tendo como resultado um discurso necessariamente atrelado à oposição 

entre o enunciado e a enunciação, no embate entre o sujeito que experienciou o cárcere e o 

narrador dessa experiência. 

A análise sobre a dessubjetivação presente no ato de transformar a experiência em 

discurso do outro toma os estudos de Agamben como referência, ao apontar a contingência2 

desse processo como fator decisivo para os procedimentos de linguagem que caracterizam o 

fenômeno do testemunho e o enfrentamento de limites que o distinguem de outras estruturas e 

formas literárias. Ao mesmo tempo, somente a consciência que permite a determinação de 

escrever e a ação política por ela representada asseguram a subjetividade e a não 

despersonalização do indivíduo, “que transita do vivido, do que é sentido, ao que pode ser 

nomeado e, num duplo movimento, aciona o discurso” (COELHO, 2014, p. 65). 

 É válida, entretanto, a menção a outros estudos produzidos sobre o testemunho nas 

Memórias do cárcere como recurso para melhor caracterizar a especificidade que orienta esta 

pesquisa e a diferencia da produção acadêmica recente. A análise do narrador em suas relações 

com o tempo e a memória na escrita autobiográfica é destacada, por exemplo, na dissertação de 

mestrado Escritor, autor, narrador e herói. A construção do “eu” em Memórias do cárcere 

(2011), de Eloisy Oliveira Batista, pela Universidade Estadual de Campinas. Nesse estudo, 

sustenta-se com maior relevo o vínculo entre memória e história e os confrontos do narrador 

com a sua subjetividade na representação. 

Outro trabalho, a tese de doutorado A pena e o cadafalso: observações sobre a literatura 

carcerária relativa ao período do Estado Novo (2009), de Ovídio Poli Junior, defendida na 

Universidade de São Paulo, dedica parte de um capítulo a desvendar a análise política contida 

nas memórias, o que contribui para aclarar questões referentes ao contexto político no qual se 

dá a experiência vivida por Graciliano no cárcere. 

Considera-se, ainda, pesquisas outras que não fazem referência explícita às Memórias 

do cárcere, mas que abordam diretamente o fenômeno do testemunho em manifestações 

literárias, diversas tanto na forma como no tempo, e indagam sobre questões essenciais do 

processo de produção da escritura testemunhal. Entre esses estudos, a tese de doutorado 

Fronteiras da narrativa: Ficção, história, testemunho (2006), de Maria Madalena Rodrigues, 

                                                           
2 Segundo Agamben, na subjetivação, a possibilidade (poder ser) e a contingência (poder não ser) são os operadores 

modais que estabelecem as referências sobre o possível e o impossível em sua relação com o real que circunda o 

sujeito. 
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da Universidade de Brasília, oferece uma análise com foco no nível semântico de manifestação 

de algumas obras relacionadas à Shoah, explorando sua formulação literária e histórica. 

Na problematização que propõe sobre os limites da representação, Rodrigues estende-

se na discussão sobre o caráter híbrido do relato de teor testemunhal entre o histórico e o 

ficcional, desenvolvendo aspectos e procedimentos que se referem à subjetividade da seleção 

autoral, organização do tempo narrativo, memória e esquecimento, e à coincidência de 

identidades entre autor e narrador. No que a pesquisa privilegia especificamente sobre a 

dificuldade de simbolização do real como trauma e a tentativa de desvendar o indizível, oferece 

alguma singularidade no que denomina “camadas de referências”, sugerindo a linguagem 

poética como vestígio que aproxima espaços impostos, sons e cheiros. 

 

1.3 Brinquedo literário 

 

Entre as referências críticas a Memórias do cárcere, uma em especial nos remete ao 

posicionamento do próprio Graciliano sobre o fazer literário e a crítica em confronto com a 

privação da liberdade e a violência do cárcere. Datado de 1939 e originalmente publicado no 

volume Linhas tortas, o artigo Os sapateiros da literatura – no qual o escritor partilha com 

Mário de Andrade a posição contrária à produção literária apressada e sem domínio da 

linguagem – vai emprestar às memórias nova oportunidade de questionamento sobre a 

honestidade do relato a respeito da prisão e o necessário vínculo com a experiência, quando 

afirma que “a cadeia não é um brinquedo literário” (Parte IV - V, 2011, p. 575). 

Nessa passagem, Graciliano demarca, mais uma vez, a responsabilidade do escritor com 

a produção estética e a crítica à literatura que se rende ao utilitarismo. A alusão ao ofício dos 

sapateiros acompanha inequívoca reflexão sobre o caráter testemunhal da narrativa nas 

memórias, na condenação que faz ao processo de criação do escritor e amigo José Lins do Rego 

em um romance, então recente, sobre uma prisão distante, de “expor imaginação envolvendo-

se em matéria desconhecida”. 

 

Os autores que nos guiam não jejuaram, não sufocaram numa tábua suja, meio doidos. 

Impossível conceber o sofrimento alheio se não sofremos. [...] nossas almas aflitas, a 

morte a pingar, dias, meses em porões, em cárceres úmidos. Lembrei-me das palavras 

de Medina, alguns dias antes de minha viagem à Colônia. Seria bom eu viver lá, 

observar aquilo. (Parte IV - V, p. 575). 
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Ainda que Graciliano Ramos recuse a si próprio o labor crítico, cabe, entretanto, uma 

última referência a sua produção valorativa em relação ao trabalho literário alheio, dessa vez 

colocando em relevo um artigo, também publicado no volume Linhas tortas, que trata 

especificamente da produção de um dos companheiros sobre a Colônia Correcional de Dois 

Rios. Na intervenção que faz sobre as relações entre texto e mundo, no artigo Porão, de julho 

de 1937, o escritor toma uma publicação de Newton Freitas para colocar em questão os usos do 

código linguístico e a artificialidade que muita vez deles se espera. “Poderia ser um dramalhão 

reforçado, com muita metáfora e muito adjetivo comprido. O assunto daria para isso” (RAMOS, 

1976, p. 97). 

Ao reforçar o caráter jornalístico do texto de Freitas – “digamos que não se trata de 

literatura. Esta palavra no mundo inteiro exprime qualquer coisa séria, mas aqui se acanalhou, 

desgraçadamente” –, reforça a defesa à honestidade e ao escrúpulo na representação da miséria 

e da degradação do cárcere. Interessa, aqui, a articulação que faz sobre a forma como a 

experiência é tornada pública, por meio de reportagem, com o que viria a se transformar, mais 

de uma década depois, nas Memórias do cárcere: 

 

O tratamento que dispensaram aos malandros e aos vagabundos foi apresentado sem 

disfarce aos intelectuais [...] Sem essa aproximação, não conheceríamos nunca a 

verdadeira desgraça. [...] Seria ótimo que todos os romancistas do Brasil tivessem 

passado uns meses na Colônia Correcional de Dois Rios [...] É verdade que eles 

sofreriam bastante, mas talvez isso minorasse outras dores complicadas que eles 

inventam. Existe ali uma razoável amostra do inferno – e, em contato com ela, o 

ficcionista ganharia. Newton Freitas não é ficcionista. [...] Apesar disso, a descrição 

que nos dá é excelente. Mas precisa continuação. (RAMOS, 1976, p. 98-99). 

 

No projeto que tem como ‘impulso fundamental’ o testemunho sobre o homem, 

Graciliano irá fazer da matéria das Memórias do cárcere o contrário das divagações arbitrárias 

que criticava em alguns romances brasileiros da época e, para isso, vale-se necessariamente da 

rememoração, entre lembranças e esquecimentos inscritos no discurso, consciente do poder da 

palavra, como revela trecho da correspondência com o escritor-crítico pernambucano Haroldo 

Bruno: 

 

Achei que só realizaríamos introspecção direita examinando a coisa externa, pois o 

mundo subjetivo não elimina o objetivo: baseia-se nele. Quem fugia à observação 

tinha evidentemente um fim político [...] Conseguiríamos, evitando a parolagem 

chinfrim dos comícios, ferir os nossos inimigos com as suas próprias armas. 

Usaríamos até a linguagem correta, instrumento que eles de ordinário não utilizam. A 

sintaxe é também uma arma, não lhe parece? É meio de opressão. Assim pensando, 

fiz os meus últimos livros. (REIS, 2012). 
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 Diante das referências colhidas ao longo da pesquisa sobre o percurso crítico em relação 

à obra, desenha-se a problemática de que seu entendimento como testemunho não é apenas 

recente como ainda merece exploração do ponto de vista da estrutura formal que a caracteriza. 

Para além do caráter de denúncia ideológica e dos procedimentos técnicos que marcam a 

produção ficcional e memorialista de Graciliano Ramos, as Memórias do cárcere nos oferecem 

a oportunidade de nova leitura que examine o projeto e a operação interna da construção 

enquanto uma narrativa que se constrói na passagem entre a narração literária e memorialista e 

o teor testemunhal, reunindo os extratos de testis, superstes e auctor, como veremos no capítulo 

a seguir. 
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CAPÍTULO II – O FENÔMENO DO TESTEMUNHO 

 

Nós não somos mais que a carne do poema. Terrível ou belo, o poema pensa em nós 

como palavras ensanguentadas. 

Valter Hugo Mãe 

 

 

Em uma análise que propõe um novo olhar no estudo da obra Memórias do cárcere e, 

de certa forma, considera que o registro do testemunho na língua contraria algumas das 

concepções usuais de representação, memória e narração, a exploração da etimologia da palavra 

testemunho é essencial no percurso de investigação sobre o fenômeno. A acepção primeira do 

termo, na Antiguidade, relaciona-o diretamente à visão, assim como também na língua indo-

europeia sânscrito a palavra vettar, referida pelo linguista Émile Benveniste, significa “o que 

vê”. 

Em latim, há três termos que definem a testemunha: testis, que significa aquele que se 

coloca como terceiro em um processo ou em um litígio, o que pressupõe relativa neutralidade; 

superstes, que se refere àquele que viveu algo, atravessou até o final um evento e pode, portanto, 

dar testemunho disso, e auctor, o sujeito que intervém no ato de um menor para lhe conferir o 

complemento de validade de que necessita. Em grego, o termo martis refere-se aos perseguidos 

que davam testemunho de sua fé e é derivado de um verbo que significa recordar1. 

Como já referido, nas Memórias, Graciliano Ramos transita entre as três principais 

acepções do estatuto de testemunha sem, em princípio, privilegiar qualquer delas. Mais que 

escolha, esse deslocamento sugere o próprio caráter híbrido da situação do narrador, ao tecer 

uma narrativa que se movimenta entre a dificuldade da elaboração literária e o imperativo da 

transmissão da experiência. “Estarei mentindo? Julgo que não.” (Parte I - I, p. 14)2.  

No vértice dessa ambiguidade, é um escritor realista que articula o atravessamento de 

fronteiras entre o visto, o ouvido, o vivido e as fronteiras de si próprio em busca de alcançar 

materialidade discursiva. Movido por uma responsabilidade histórica, o homem Graciliano 

Ramos objetiva uma fidelidade às experiências presenciadas no cárcere alicerçada na função 

                                                           
1 Em O que resta de Auschwitz, obra publicada originalmente na Itália em 1998 (Quel che resta di Auschwitz. 

L’archivio e il testimone), Giorgio Agamben problematiza a significação dos termos em latim e grego e seus 

diferentes usos. O teórico Márcio Seligmann-Silva também privilegia a análise em questão no ensaio “O local do 

testemunho”. 
2 Os excertos das Memórias do cárcere foram extraídos da edição de 2011, da editora Record, e serão referidos 

com a citação da parte da obra em que estão localizados (I – Viagens; II – Pavilhão dos Primários; III – Colônia 

Correcional; IV – Casa de Correção) e o capítulo, seguidos da página. 
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referencial, o que se dá por meio de um resgate de fatos esquecidos ou apagados em relatos 

oficiais. Mas, enquanto sobrevivente da mesma experiência, está imerso em uma crise de 

representação, na qual a palavra revela-se insuficiente para abarcar a dimensão do vivido. A 

esses dois claros estatutos testemunhais inscritos na narrativa (testis e supertes), soma-se um 

terceiro: o sujeito determinado a elaborar esteticamente a experiência, que se vale da linguagem 

como recurso de autenticação do acontecimento (auctor). 

Outra questão não menos importante, que indiretamente está relacionada a essas 

dimensões testemunhais, diz respeito às categorias da literatura de memória e da literatura de 

testemunho. O reencontro com o passado nas Memórias do cárcere não responde de forma 

simplificada à estrutura canônica do modelo memorialista, ainda que reúna muitos dos seus 

atributos. Tem-se, na obra, um ponto de partida não ficcional e, ao mesmo tempo, no primeiro 

capítulo já está evidenciado o auxílio de recursos ficcionais que permitiriam ao autor superar 

as dificuldades do registro, como no trecho em que comenta a respeito da perda de notas e 

registros. 

 

Não resguardei os apontamentos obtidos em largos dias e meses de observação: num 

momento de aperto fui obrigado a atirá-los na água. Certamente me irão fazer falta, 

mas terá sido uma perda irreparável? Quase me inclino a supor que foi bom privar-

me desse material. Se ele existisse, ver-me-ia propenso a consultá-lo a cada instante, 

mortificar-me-ia por dizer com rigor a hora exata de uma partida, quantas demoradas 

tristezas se aqueciam ao sol pálido, [...] frases autênticas, gestos, gritos, gemidos. Mas 

que significa isso? Essas coisas verdadeiras podem não ser verossímeis. E se 

esmoreceram, deixá-las no esquecimento [...]. Outras, porém, conservaram-se, 

cresceram, associaram-se, e é inevitável mencioná-las. Afirmarei que sejam 

absolutamente verdadeiras? Leviandade. (Parte I - I, p. 14). 

 

A distância temporal e a ausência de exatidão biográfica que pontuam a narrativa em 

suas abordagens da coletividade e do sujeito, assim como a superposição de diferentes 

manifestações testemunhais, são determinantes da região intervalar em que se inscreve a obra. 

Entretanto, considerando-se a categórica afirmação do autor nas páginas iniciais do livro de que 

não se trata de ficção, cumpre contextualizar a manifestação da literatura de testemunho para, 

então, apresentar perspectivas que permitam analisar as condições de tensão na construção 

dessa nova escrita da memória e os procedimentos de elaboração estética que a sustentam. 
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2.1 A literatura acolhe o relato do sobrevivente 

 

O testemunho moderno, enquanto exercício de uma política da memória, tem suas 

primeiras referências na historiografia datadas do início do século XX. O relato do sobrevivente 

Hayg Toroyan3, apresentado em 1917 pelo jornalista francês Henry Barby no livro No país do 

terror. Armênia mártir, sobre o genocídio armênio, é apontado como uma das primeiras 

manifestações no sentido de se elaborar o testemunho. Em relação a esse evento, é importante 

pontuar que ainda hoje, passados 100 anos, as autoridades turcas não reconhecem o extermínio 

de aproximadamente um milhão e meio de pessoas. 

O relato não é considerado uma narrativa literária, mas a transcrição de um depoimento 

pela escritora Zabel Essayan. A esse respeito, vale citar que acervos britânicos, norte-

americanos e franceses, por exemplo, abrigam uma série de arquivos de governo que reúnem 

documentos primários, como relatórios oficiais e não oficiais, além de correspondências e 

relatos orais de testemunhas sobre os acontecimentos do período, em particular os relacionados 

aos massacres e deportações forçadas de armênios das províncias orientais. O filósofo e 

professor Marc Nichanian observa, porém, que a grande maioria dos relatos armênios restringe-

se a arquivos e questiona o fato de a literatura não ter produzido, no século que nos separa da 

catástrofe armênia, exemplares literários de teor testemunhal sobre esse evento. 

O ensaio Testemunhas: teste de análise e memórias críticas de combatentes publicados 

em francês em 1915-1928, originalmente publicado em 1929 pelo escritor Jean Norton Cru, 

revela-se importante referência na abordagem do conceito de testemunho, especialmente pelo 

fato de apresentar-se como projeto de oposição ao modelo então vigente de historiografia 

oficial. Ainda durante sua participação em combates da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 

1917, Norton Cru começou a organizar documentos, relatos e memórias de soldados publicados 

em jornais, cartas e, por último, em romances realistas do período, tendo como orientação uma 

crítica do conflito do ponto de vista de suas testemunhas e não dos discursos oficiais. 

Ainda que o autor francês questione o testemunho como princípio e substância para a 

criação artística, e especificamente a composição literária, essa reunião de algumas centenas de 

histórias de soldados pode ser considerada um primeiro movimento no sentido de se estabelecer 

                                                           
3 Segundo Marc Nichanian (2012), Toroyan acompanhou um oficial alemão como intérprete de outubro a 

dezembro de 1915 e conheceu os campos de concentração nos desertos da Mesopotâmia após a tomada do poder 

pelos turcos. Conseguiu chegar ao Cáucaso e narrou sua história a Zabel Essayan (1879-1942), escritora armênia 

que traduziu o relato. 
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critérios para divulgar os testemunhos de guerra, tendo a visão como referência primeira, 

conforme referido na epígrafe “Aqueles que não viram, como podem julgar?”. Seligmann-Silva 

pontua que a publicação de Norton Cru antecipa as aporias que ainda hoje caracterizam o 

fenômeno do testemunho, especialmente ao destacar a defesa que o autor francês faz do valor 

da exatidão e realismo do conjunto de relatos, considerando-os um paradigma de fidelidade sem 

possibilidade de contradição. 

A Segunda Guerra Mundial, e mais especificamente a perseguição dos judeus pelo 

estado alemão antissemita, representa um paradigma na cena do testemunho. A partir da 

brutalidade, desumanidade e incredulidade que caracterizam a política de extermínio de Hitler, 

a produção de testemunhos literários surge como afirmação da necessidade imperiosa de resgate 

da experiência do horror. A produção literária do italiano Primo Levi – em destaque as obras É 

isto um homem?, A trégua e Os afogados e os sobreviventes, publicadas em 1958, 1963 e 1986, 

respectivamente –, assim como a produção poética do romeno Paul Celan (1920-1970), 

considerado um dos mais importantes poetas modernos da língua alemã, os diários do judeu 

alemão Victor Klemperer, as obras literárias e os roteiros cinematográficos do espanhol Jorge 

Semprun, todos sobreviventes do holocausto, são apenas algumas das inúmeras referências em 

relação à criação artística referenciada na memória da experiência da morte e da sobrevivência, 

passando a ser objeto de reflexão intelectual. 

Deve-se observar que, mesmo a distância temporal do fato não reduziu a produção de 

narrativas literárias de teor testemunhal e muitas das produções artísticas relacionadas à Shoah 

continuaram surgindo meio século depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, tornando-

se objeto de renovada reflexão e estudos sobre o fenômeno. Em alguns casos, como em relação 

ao documentário Shoah, do cineasta francês Claude Lanzmann, lançado em 1985, a obra 

recrudesceu a discussão que, em parte, mobiliza a presente problematização: o tratamento 

artístico do testemunho. 

A ‘era das catástrofes’, expressão cunhada pelo historiador marxista britânico Eric 

Hobsbawm para designar o período que compreende o início da Primeira Guerra Mundial até o 

fim da Segunda Guerra Mundial, pode ser considerada o primeiro espaço de tempo da divisão 

cronológica que o teórico chama a ‘era dos extremos’, como definição do século XX. Mas os 

eventos que caracterizam o período não se encerram com o fim da guerra e, ao contrário, depois 

da Guerra Fria, adquirem novos contornos com a eclosão de movimentos anticolonialistas, a 
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emancipação feminina e de minorias, os governos totalitários e as ditaduras latino-americanas, 

que o mesmo Hobsbawm denomina a ‘era do desmoronamento’. 

O novo sujeito de fala que emerge desse cenário de destruição não encerra sua trajetória 

nesse século emblemático, mas cumpre uma travessia na qual se vê às voltas com a continuidade 

de novos processos de desumanização, agora marcados de forma acentuada pela 

desterritorialização resultante de inúmeros conflitos, especialmente no Oriente Médio e na 

Europa Oriental. Os refugiados que alimentam as estatísticas de sofrimento e padecimento nos 

finais do século XX e começos do século XXI perpetuam um ciclo que parece não conhecer 

fim, fenômeno que renova a afirmação dos relatos de teor testemunhal como manifestação 

literária que ainda não admite rótulos ou especificações restritas, dado seu caráter, mais que 

híbrido, aporético. 

Um exemplo dessa problemática nos remete a um episódio que singulariza o fenômeno 

do testemunho na literatura e, ao mesmo tempo, nos aproxima da sua manifestação na América 

Latina. Fruto do surgimento de inúmeros governos totalitários e de ditaduras no continente, o 

relato de teor testemunhal passa a merecer apreciação específica no Premio Casa de Las 

Américas de Habana, criado em Cuba em 1959 com o objetivo de estimular e difundir a 

literatura no continente. Em 1970, a evidência de que a crescente ocorrência desse tipo de relato 

não mais cabe na classificação canônica de romance ou de ensaio faz com que a comissão 

organizadora institua a categoria Premio Testimónio. 

Como já referido, esse mesmo caráter híbrido da escritura de teor testemunhal que levou 

a Casa de las Américas a instituir uma premiação específica já havia sido apontado quase duas 

décadas antes como razão para a exclusão das Memórias do cárcere da edição do Prêmio 

Carmem Dolores de Barbosa, realizada em São Paulo um ano após a edição da obra. 

Na apresentação de O que resta de Auschwitz, de Giorgio Agamben, Jeanne Marie 

Gagnebin chama a atenção para a proposta do teórico de trazer à reflexão aspectos ainda pouco 

explorados em relação à produção teórica sobre o fenômeno do testemunho. Em sentido 

próximo, a proposta do filósofo Marc Nichanian (2012), de se tentar compreender o testemunho 

sob a ótica de uma “poética do resto”, encontra, na obra de Agamben, nova perspectiva para se 

indagar a respeito da subjetivação e da dessubjetivação no estatuto da inscrição do testemunho 

na língua e no discurso.  

 Tomando como ponto de partida a ausência de normas que caracterizam os campos de 

extermínio – e estendendo essa premissa para as ditaduras latino-americanas, os conflitos 
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étnicos acentuados no final do século XX, o recrudescimento da migração de refugiados neste 

século e também as condições que marcam o período de encarceramento de que foi vítima 

Graciliano Ramos no período pré-estadonovista –, o paradigma biopolítico da modernidade está 

colocado, estabelecendo, a priori, uma cisão fundadora entre a voz e a linguagem, entre a 

adoção de um posicionamento político e a imposição de uma vida nua. 

 

Podemos entender melhor esse “resto” como aquilo que, no testemunho, solapa a 

eficácia do dizer e, por isso mesmo, institui a verdade de sua fala; e, no tempo humano, 

como aquilo que solapa a linearidade infinita do chronos e institui a plenitude 

evanescente do tempo-de-agora como kairos messiânico. (AGAMBEN, 2008, p. 11) 

 

 Debruçar-se sobre o conceito do testemunho requer, então, em princípio, o acolhimento 

da miséria que condiciona a construção política e discursiva humana, tendo como traço 

essencial sua característica de inconclusão, conforme aponta Gagnebin, referindo o “aquém da 

linguagem”, a “treva obscura” e a “não-língua” que não estão nem no reino do que pode ser 

dito e tampouco no arquivo dos enunciados, segundo as palavras de Agamben. 

 A estrutura do testemunho repousa, no entendimento mais elementar que se tem sobre 

o fenômeno, em dizer a (ir)realidade do real e a verdade inenarrável de um acontecimento de 

horror e, ao mesmo tempo, alcançar entendimento e compreensão dos fatos. Toma-se a 

interrogação dessa lacuna indissociável ao ato de testemunhar, para além de todas as 

implicações da esfera do direito e de responsabilidade que possa sugerir, como itinerário na 

investigação de uma experiência de linguagem que desafia a função comunicativa e informativa 

como premissa.  

 Estatuto e lugar estão imbricados no território onde se situa o testemunho e determinam 

a singularidade específica dos relatos desse teor. Na tentativa de compreender o fenômeno, 

cumpre articular um feixe de particularidades para estabelecer a sua natureza: autoridade, 

delegação, lacuna, o dentro e o fora da língua, os restos de que se constitui. 

 A autenticidade do gesto testemunhal está vinculada, por princípio, à relação essencial 

de proximidade guardada em relação ao acontecimento. Essa condição conjuga, 

necessariamente, pressupostos de identidade e de credibilidade da testemunha, que se pode 

também chamar sujeito intermediário no processo de transmissão do acontecimento. Na 

referência aos prisioneiros dos campos nazistas, Agamben assinala a figura do “muçulmano” 

como a testemunha integral para explicitar a lacuna que pontua todo e qualquer relato dos 

sobreviventes sobre a Shoah. Da impossibilidade da experiência pessoal, emerge a visão da 
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proximidade da morte, como no trecho de É isto um homem?, em que Primo Levi refere-se à 

figura do muçulmano: 

 

A história – ou melhor, a não-história – de todos os “muçulmanos” que vão para o gás 

é sempre a mesma: simplesmente, acompanharam a descida até o fim [...] A sua vida 

é curta, mas seu número é imenso; são eles, os “muçulmanos”, os submersos: a 

multidão anônima, continuamente renovada e sempre igual, dos não homens que 

marcham e se esforçam em silêncio, já se apagou neles toda a centelha divina, já estão 

tão vazios, que nem podem realmente sofrer. Hesita-se em chamá-los vivos; hesita-se 

em chamar “morte” à sua morte, que eles já nem temem, porque estão esgotados 

demais para poder compreendê-la. Eles povoam minha memória com sua presença 

sem rosto, e se eu pudesse concentrar numa imagem todo o mal do nosso tempo 

escolheria essa imagem que me é familiar: um homem macilento, cabisbaixo, de 

ombros curvados, em cujo rosto, em cujo olhar, não se possa ler o menor pensamento. 

(LEVI, 1988, p. 131-132). 

 

 A imagem do muçulmano, na qual se estabelece como referência decisiva a oposição 

homem/não-homem, isto é, de uma infecção da vida pela morte, seria a única capaz de tomar 

para si o testemunho da desumanidade nos campos. Ao sobrevivente que presenciou de perto 

essa degradação implacável cabe, por delegação, relatar a experiência do outro, então já privado 

de entendimento e voz. Mesmo contaminada pela ambiguidade que reúne imperativo e 

impossibilidade, a testemunha representa a única voz capaz de resgatar o horror da experiência. 

Seu depoimento por delegação pressupõe o resgate de uma experiência inevitavelmente 

marcada por uma situação-limite, mas que está situada aquém do enfrentamento da medusa, ou 

seja, que não chegou à morte. A face da morte, por mais assombrada e intimidadora que seja, é 

observada de alguma distância, mas não confrontada na condição de vítima direta. O sujeito 

que irá empreender o relato testemunhal está marcado, assim, por essa experiência da visão 

sobre o que foi vivenciado por outro. A submissão às mesmas condições de violência, 

desumanidade e horror – especialmente pelo fato de restar sobrevivente – o impele ao 

testemunho. 

Não menos importante na caracterização do lugar ocupado pela testemunha na tarefa da 

transmissão, está o deslocamento inerente ao dentro e ao fora da língua, que também determina 

impactos na elaboração da narrativa de teor testemunhal. O sobrevivente não ultrapassou o 

limiar da morte e, por isso mesmo, sua posição de observador, de fora dela, não o credencia 

como voz articulada à experiência da morte. Não há encontro possível entre esses territórios, 

mas uma fronteira praticamente intransponível. A observação do acontecimento impõe um 

entendimento que não alcança coincidência com a experiência e, por consequência, torna 
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impossível o diálogo entre essas duas percepções diversas; daí a impossibilidade de narrar o 

inenarrável avulta, como figura que obstrui a voz narrativa testemunhal 

 Na estreita correlação das circunstâncias que determinam o caráter do testemunho, a 

impossibilidade dentro/fora da morte evidencia de forma exemplar as lacunas que persistem e 

avultam nos relatos. As interrogações daí decorrentes materializam-se em partes e pedaços, 

silêncios e não-ditos, rastros e restos, enfim, elementos em grande medida constitutivos da 

dificuldade de forjar em escritura um conhecimento sobre o qual o ponto de vista é, muita vez, 

indireto. 

 Nas Memórias do cárcere, esse confronto está posto em passagens nas quais o autor 

reconstrói fragmentos de episódios e, ao mesmo tempo, elabora um exercício doloroso e 

perturbador de reflexão sobre os desdobramentos dos fatos para si e os demais. É a tentativa de 

interpretação do acontecimento, tomado como probabilidade iminente na vivência rememorada, 

o que funda e presentifica a narração. 

 

Vi de longe o embrulho fúnebre; não se percebia nenhuma parte do corpo; fora envolto 

provavelmente no cobertor ou na rede. Iam enterrá-lo assim. Virei-me, afastei-me 

daquilo. Apesar de viver numa espécie de anestesia, abalei-me, senti a morte 

avizinhar-se de mim. [...] Iriam levar-me qualquer dia enrolado no lençol tinto, 

vermelho de hemoptises. Era coisa prevista, imaginada sempre, mas o jeito de fazer o 

enterro, a mudança de uma criatura humana em pacote jogado fora sem quebra de 

rotina, expôs-me com horrível clareza a insignificância das nossas vidas. Não se 

indagava a causa de súbita desvalorização: bastava a nossa presença ali para justificar 

o lento assassínio. (Parte III - XXVI, 2011, p. 491). 

 

 Na escritura de Graciliano, a proximidade com a morte se dá em uma estreita relação 

com a rememoração dos fatos, que também é marcada pela reflexão sobre o próprio destino e a 

condição comum a todos os companheiros da prisão. As lacunas que pontuam e persistem no 

ato de resistência que configura a construção discursiva somente alcançam inteligibilidade no 

esforço do autor em relacionar e organizar os episódios, articulando-os à elaboração crítica. 

 Entretanto, na desordem e na destruição da representação diante do horror, não é 

incomum que o sentido esteja no não-sentido, nos silêncios, balbucios e imprecisões de que é 

feita o que Agamben denomina não-língua. O filósofo assinala que essa linguagem 

desarticulada e mutilada pode ser compreendida como uma não-língua diante da ausência de 

significado a corromper a língua que deveria articular o discurso sobre o inenarrável. Se a 

testemunha integral não pode manifestar-se, a lacuna se estabelece na própria fratura da língua 

humana. A voz do sobrevivente somente pode alcançar significação na impossibilidade mesma 
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de ser língua, situação estigmatizada tanto pela falta de um sujeito enunciador, aquele que a 

perdeu na morte e está interditado para o relato, como pela fratura que a sobrevivência impõe a 

quem restou depois do abismo que determinou os estatutos opostos de humanidade e não-

humanidade. 

 A pretensa mediação que o sobrevivente anseia realizar diante da desumanização e da 

morte da testemunha integral assumiria, assim, um status equivalente ao da origem ou do 

nascimento da língua, isto é, o que se empreende no testemunho pode ser considerada uma 

tentativa de decifrar o sentido originário da experiência muda da morte, ou a in-fância do 

homem, nas palavras de Agamben4. A transformação dessa cisão em discurso literário é a 

interrogação que pontua e determina parte importante desta investigação: como se opera a 

escrita do intestemunhável na estrutura do fenômeno? 

 

2.2 O estatuto da testemunha: testis e supertes 

 

Tanto na acepção de testis como na de auctor, está claro o paradigma do registro 

histórico e da justiça, ou tribunal. O mesmo não ocorre em relação à significação atribuída a 

superstes, que, na interpretação de Giorgio Agamben, em uma referência direta aos relatos de 

Primo Levi sobre a Shoah, caracteriza a condição de testemunha do sobrevivente e “leva uma 

ação humana para além do direito” (AGAMBEN, 2008, p. 27), retirando-lhe a autoridade de 

qualquer julgamento. 

A respeito do entendimento do testemunho enquanto prova, cabe nova referência 

etimológica à testemunha em sua condição de testis, que, segundo o Direito Romano, somente 

poderia ser aceita como princípio jurídico se acompanhada e corroborada por uma segunda 

testemunha5.  A prática da exigência de testemunhas aos pares deu origem à utilização da 

                                                           
4 Segundo a estudiosa Maria José Palo, a expropriação da língua pela linguagem pode ser compreendida como o 

fundamento arqueológico da tese de Agamben: está intrinsecamente relacionada à potência de ser e ao ato, o que 

determina a possibilidade de representação. Essa in-fância, ou origem, é o que produz o homem como sujeito da 

linguagem, atribuindo a ele lugares de experiência e verdade. 
5 Antes de ser transformado em norma positiva do direito canônico, o princípio era reconhecido como de direito 

divino, pois encontra seu fundamento no Antigo Testamento e nos Evangelhos, fonte primeira do direito canônico. 

O Deuteronômio dispõe taxativamente: “Não valerá contra alguém uma só testemunha, seja qual for o delito ou 

crime, mas tudo passará por constante, sobre o depoimento de duas ou três testemunhas” (XIX – 15). Os 

evangelistas repetem: “E na vossa mesma lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro” (S. João, 

VIII, 17); “mas se te não ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que por boca de duas ou três 

testemunhas fique tudo confirmado” (S. Mateus, XVIII, 16). São Paulo assevera na 2ª Epístola aos Coríntios: “Na 

boca de duas ou três testemunhas, estará toda a palavra”. (COSTA, 115-116). 
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palavra no plural, muitas vezes no diminutivo (testiculus, testiculi). Definição similar no 

Dicionário Morfológico da Língua Portuguesa aponta que testis eram “os que testemunhavam 

a cópula dos recém-casados para atestar o casamento consumado”. 

Além da referência ao sânscrito vettar, ou “o que vê”, no sentido de testemunha, 

Benveniste aponta também que a palavra weitwops, em língua gótica, significa “aquele que 

sabe por ter visto”. 

Na investigação sobre o conceito etimológico do testemunho e nas particularidades 

dessa categoria em relação ao real, o teórico Márcio Seligmann-Silva valida, entretanto, a 

necessidade de se estabelecer uma inter-relação entre os termos testis e superstes como 

condição para compreender a complexidade do fenômeno. A redução do testemunho ao 

paradigma da visualidade e da violência, permitiria, segundo ele, o questionamento da 

capacidade de percepção da cena e sua reconstituição, enquanto o paradigma da proximidade 

com o acontecimento extremo ou com a morte pode restringir o relato apenas ao presente do 

ato testemunhal. 

 

Devemos aceitar o testemunho com o seu sentido profundamente aporético de 

exemplaridade possível e impossível, de singularidade que nega o universal da 

linguagem. [...] entender o testemunho na sua complexidade enquanto misto entre 

visão, oralidade narrativa e capacidade de julgar: um elemento complementa o outro. 

(SELIGMANN-SILVA, 2010, p. 5) 

 

Ao se estabelecer a relação entre os termos testis e supertes, é necessário precisar que a 

implicação da testemunha no acontecimento enquanto supertes estabelece uma conexão direta 

com o sofrimento que resulta da repressão, da violência e da tortura, por confrontá-los em si 

mesmo. Não há, neste caso, distanciamento ou objetividade presumida no estatuto da 

testemunha enquanto supertes. 

 

Seu testemunho é singular, único, porque não tem distância da violência: ele é produto 

da violência. Ela se torna testemunha enquanto condição produzida pela violência. 

Pode testemunhar porque foi violentada. A violência a empurrou a tal condição e lhe 

conferiu uma relação singular com o próprio fato violento. Só a testemunha violentada 

poderá dar um testemunho desde essa posição. Seu testemunho de vítima é 

absolutamente singular porque ela fala a partir de dentro da violência. (RUIZ, 2011). 

 

 

No entendimento do filósofo espanhol Castor Bartolomé Ruiz, essa testemunha 

“violentada a partir de dentro do acontecimento” não possui a objetividade empírica da 

testemunha enquanto testis, mas a interioridade do acontecimento, o que lhe confere potência 
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histórica. Para ele, a narrativa que resulta do seu depoimento e a significação que ela articula 

leva, portanto, a uma quase continuidade da experiência. 

Assim, na tensão e nos conflitos que pontuam a incomensurabilidade entre as palavras 

e a experiência traumática, entende-se que é na articulação de uma manifestação testemunhal 

capaz de reunir os sentidos de testis e superstes que se faz possível a sua inscrição na língua. É 

na travessia entre o real e o simbólico, o passado e o presente, a memória e o esquecimento que 

se situa o testemunho em suas mais representativas manifestações na literatura contemporânea. 

“Que mais-valia esse rótulo [de testemunho] traz aos relatos de sobreviventes?” 

(NICHANIAN, 2012, p. 14). O questionamento de Marc Nichanian apresenta abertamente a 

desconfiança que contamina o “grito inarticulado da pura experiência” para reivindicar a 

instância literária como território ao mesmo tempo da impossibilidade e da necessidade do 

testemunho diante da catástrofe. No ensaio A morte da testemunha. Para uma poética do 

“resto”, o teórico elenca inúmeros paradoxos e conflitos que pontuam a escrita testemunhal, 

mas se detém de forma particular no impasse referente às relações entre historiografia e 

literatura para abordar as aporias do testemunho. 

Segundo ele, que desconfia de paradigmas diante da “vontade manifesta de extermínio 

sem resto” nos acontecimentos de catástrofe registrados desde o genocídio armênio e ao longo 

de todo o século XX, o arquivamento do testemunho ignora a memória da vítima e configura 

proibição do luto. Na defesa, crivada de indagações, que faz da literatura como manifestação 

testemunhal, argumenta que é preciso ler a literatura dos sobreviventes como textos e não como 

documentos, por considerar que a ilegibilidade do testemunho está inscrita.na própria 

incapacidade de representar: 

 

A única coisa que o sobrevivente pode fazer perante a Catástrofe, se quiser escapar da 

lei do arquivo, é inscrever no próprio texto as condições da Catástrofe como 

acontecimento impossível, em suma, inscrever seu próprio fracasso, inscrever o 

fracasso da representação. Daí decorre que as condições (de impossibilidade) da 

Catástrofe são as condições (de impossibilidade) de sua representação. Isto nunca 

encontraremos na produção testemunhal esquartejada entre a vontade literária e a 

vontade documentária. (NICHANIAN, 2012, p. 25-26). 

 

O que o teórico denomina “a transformação originária do testemunho em prova” seria 

um propósito de dissipação do fato, diretamente relacionado à vontade de aniquilação que 

caracteriza a ‘lei do arquivo’, em uma relação direta com a verdade histórica, sem 

intermediação. Para que a potência da escrita possa insurgir-se como voz que transmite a escuta 
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e o olhar diante da desumanização do desastre, Nichanian reclama uma poética do 

desaparecimento da testemunha, o que apenas seria possível materializar-se nos restos dessa 

experiência. 

Esse movimento de elaborar a narrativa por meio de restos e vestígios e construir, em 

gesto escritural, a estupefação diante do absurdo que caracteriza a experiência avulta nas 

páginas das Memórias do cárcere. A reconstituição do episódio narrado em relatório pelo 

companheiro Chermont sobre a condenação, pelos próprios detentos, de um suposto delator no 

porão do navio Campos, durante a transferência para a Colônia de Ilha Grande, é uma 

oportunidade para observar essa apropriação de um relato alheio, rastro de um fato sobre o qual 

paira a incredulidade do próprio narrador. 

 

- Não tem jeito não. Vai morrer. 

Causava assombro a ideia de que fosse possível realizar-se ali, perto de homens 

fardados e armados, uma execução. Provavelmente queriam apenas intimidar o 

desgraçado. A firmeza dos juízes, a curiosidade ansiosa da assistência, as covardes 

lamúrias do réu desviavam essa conjectura. A gente da superfície via a máquina 

subterrânea a funcionar – e arrepiava-se. Imagina a existência dela, uma existência 

vaga, apanhada em jornais e livros. A realidade não tinha verossimilhança. Estava, 

porém, a entrar pelos olhos e pelos ouvidos. Mãos a torcer-se no desespero e o rogo 

choroso: 

- Tenha pena de meus quatro filhos, seu Quatro. 

Esboçou-se uma horrível piedade na cara do negro. E veio comutação da pena: 

- Está bem. Não vai morrer. Vai sofrer trinta enrabações. (Parte II XXII, p. 

315). 
 

A impressão causada pelo relato do companheiro e sua reelaboração pelo narrador 

amplifica o entrelaçamento dos estatutos testis e supertes. Nem mesmo a pretensa objetividade 

da distância, ao colocar-se no lugar de um terceiro, é capaz de corromper a “interpretação” da 

violência do acontecimento narrado. 

  Essa ‘poética do testemunho’ – metarrealidade, ou destruição da realidade, “apenas 

legível em negativo”, segundo Nichanian – começa por amparar-se em perguntas de difícil ou 

improvável resposta. Como ler o que não aparece nos textos? Como dizer em primeira pessoa 

o que ouviram e viram os mortos? 

 

[a morte da testemunha] É o que resta quando o testemunho foi destruído no próprio 

ato da decisão genocidiária, é a destruição do testemunho. É preciso saber ler esse 

resto. Se não soubermos lê-lo, então tudo está perdido e poderemos, enfim, dizer com 

Walter Benjamin: ‘... se o inimigo triunfa, até os mortos não estarão a salvo. E este 

inimigo não para de triunfar’. (NICHANIAN, 2012, p. 40). 
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 A inscrição dessa morte – diante de um inimigo que não se detém diante dos mortos – 

em rastros na língua e na linguagem, é o que permite a não supressão da testemunha integral, 

como a denomina Giorgio Agamben na análise que faz do “paradoxo de Levi”6. Assim, a 

autoridade da verdade, ou a condição mesma do testemunho, exige o que Nichanian entende 

como “poética do resto”, única possibilidade de ler o testemunho como resto e também de ler 

o que resta do testemunho depois da destruição impetrada pelos acontecimentos catastróficos 

que marcam a modernidade. 

 Para isso, toma-se o conjunto de desafios na análise da estrutura do testemunho, a 

começar pela integridade da linguagem e da narração. É valido, inclusive, retomar o conceito 

de Walter Benjamin para contrapor a linguagem enquanto transparência – ou referência à coisa 

e ao real – e a construção cifrada, ou interpretação da realidade. Na tensão que aí se estabelece, 

descortina-se um caminho para refletir sobre como o testemunho assume uma pretensa verdade, 

mas somente pode acontecer por meio de uma fabulação na organização do discurso. A 

construção narrativa se daria, assim, articulando as funções referencial e poética para expressar 

o sofrimento, a desumanização e a morte, não apenas individual e singular, mas coletiva, dado 

o caráter de delegação assumido pelas testemunhas que falam em nome dos mortos. 

Ao reivindicar a inscrição do testemunho na língua e na literatura, entende-se que a 

autenticação do real não é instância privilegiada da linguagem, mas articula-se necessariamente 

às relações sociais que a engendram. Nesse sentido, destaca-se que a incomensurabilidade da 

experiência da desumanização e a continuidade simbólica do acontecimento no tempo ferem 

qualquer presunção de linearidade e exatidão narrativa. 

O próprio Graciliano Ramos, esforça-se, no primeiro capítulo das Memórias, para 

apresentar alguns critérios que justifiquem a construção da narrativa:  

Com esforço desesperado arrancamos de cenas confusas alguns fragmentos. Dúvidas 

terríveis nos assaltam. [...] O ato que nos ocorre, nítido, irrecusável, terá sido 

realmente praticado? Não será incongruência? Certo a vida é cheia de incongruências, 

mas estaremos seguros de não nos havermos enganado? Nessas vacilações dolorosas, 

às vezes necessitamos confirmação, apelamos para reminiscências alheias, 

convencemo-nos de que a minúcia discrepante não é ilusão. Difícil é sabermos a causa 

dela, desenterramos pacientemente as condições que a determinaram (Parte I - I, p. 

15) 

                                                           
6 A tese de que somente a figura do muçulmano – prisioneiro dos Lager já destituído de todo traço de humanidade 

possível – pode ser a testemunha integral é referida por Agamben nas palavras do sobrevivente de Auschwitz e 

autor de Os afogados e os sobreviventes: “[...] não somos nós, os sobreviventes, as autênticas testemunhas. [...] 

Nós, sobreviventes, somos uma minoria anômala, além de exígua: somos aqueles que, por prevaricação, habilidade 

ou sorte, não tocamos o fundo. Quem o fez, quem fitou a górgona, não voltou para contar, ou voltou mudo; mas 

eles, os “muçulmanos”, os que submergiram – são eles as testemunhas integrais, cujo depoimento teria significado 

geral. (LEVI, 1990, P. 47) 
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 O ato de inscrição na língua por meio da enunciação do acontecimento narrado está 

intimamente associado a marcas irreversíveis da violência e de uma rememoração, para além 

de individual, coletiva e inevitavelmente política. O sujeito que se coloca no centro da 

linguagem para testemunhar investe não apenas na capacidade que esta, em princípio, lhe 

confere, de possibilidade de dizer, mas também de sua incapacidade de dizer na relação com a 

degradação do humano e os itinerários imprecisos da memória que permeiam esse percurso. 

 O relato, muita vez marcado pelo que Seligmann-Silva chama “excesso de realidade” 

(2006, p. 46), evidencia a cisão entre a linguagem e o acontecimento, que irá pontuar a narrativa. 

Para além de todas as dificuldades impostas pela representação por meio de um sistema de 

convenções da língua, que desafia a singularidade do acontecimento e da experiência, a 

violência que contamina essa trajetória desnuda a vulnerabilidade dos sujeitos. 

 A vinculação da experiência privada à vida pública também contribui de forma decisiva 

para singularizar a composição da escritura testemunhal, pelo entrecruzamento entre literatura, 

cultura e história. A manifestação de alteridades é da mais alta significação nesse contexto em 

que o narrador da memória perde o status de sujeito fixo da enunciação, remetendo-se a outras 

vozes e consciências. Essa condição amplia o labirinto de sentidos, em um universo povoado 

também pelas palavras dos outros e permite pontuar que, na representação da violência 

psicológica e física a que foi submetido nos 10 meses de cárcere, Graciliano reforça o estatuto 

não apenas de superstes, como sobrevivente, mas também de testis, enquanto testemunha da 

violência experimentada por companheiros de prisão. 

A presença do coletivo contamina todo o percurso do encarceramento, mas ganha relevo 

especialmente na brutalidade dos eventos ocorridos na Colônia Penal, em que a ‘formatura 

geral” assume significado emblemático do tratamento dispensado aos presos. A uma inspeção 

dos detentos, obrigados a formar numerosas filas e sujeitos a inadvertido e gratuito 

espancamento, revela-se constatação não apenas referida a si próprio, mas marcada pela relação 

com os outros: “Éramos frangalhos; éramos fontes secas; éramos desgraçados egoísmos cheios 

de pavor. Tinham-nos reduzido a isso. Qual a razão daquela ferocidade?” (Parte III - XI, p. 

426). 

 Na reelaboração do sujeito pela linguagem, as limitações da reconstituição nas 

Memórias revelam-se, assim, marcadas por ambiguidades, incertezas e um sistemático 
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questionamento. Na reflexão de Gustavo Silveira Ribeiro7 e na articulação que propõe a respeito 

da questão ética nas obras do filósofo Jacques Derrida e de Graciliano, merece destaque a 

observação sobre “a recusa das soluções fáceis” enquanto referência às questões de ordem ética. 

 

A relação havida entre o eu e o outro, entre a identidade e a diferença, o familiar e o 

estranho, é o elemento fundamental em torno do qual se delineiam os dilemas, 

indagações e paradigmas que chamamos éticos. [...] para Graciliano e Derrida a ética 

não pode ser confundida com um programa fixo, um conjunto de normas aplicáveis 

de maneira mais ou menos segura nos diferentes contextos em que se colocam a 

problemática da escolha e da decisão. (2013, p. 232). 
 

 São a diferença e a singularidade dos episódios que determinam o juízo sobre o outro e 

pontuam a narrativa do escritor alagoano em sua trajetória no cárcere. Ao pesadelo totalitário, 

Graciliano opõe, na escritura das Memórias, não apenas uma clara recusa ao caráter orgânico 

da vida sem existência e aos mecanismos de exclusão e extermínio, mas também o não 

silenciamento dos companheiros e a multiplicação dos conflitos, o que se dá na construção de 

uma poética em contínuo deslocamento entre os paradoxos que caracterizam diferentes vozes, 

estatutos testemunhais, valores morais e verdades. 

 

2.3 Auctor: consciência e verdade 

 

Ao indagar criticamente a experiência histórica, coletiva e pessoal, Graciliano amplia a 

responsabilidade artística e a recusa ao cárcere do idioma. Considerando-se o protótipo da 

literatura de testemunho que tem no narrador um “não escritor” – referindo, como exemplo, a 

afirmação de Primo Levi8 de que toma a palavra e escreve sobre a experiência de Auschwitz 

tão somente para testemunhar –, em que categoria essa outra dimensão testemunhal inscreveria 

Graciliano Ramos e as Memórias do cárcere? 

Soma-se, então, à tipologia latina de testis e supertes, um terceiro estatuto: o de auctor, 

enquanto escritor que se vale de um consciente jogo de construção na linguagem que se torna 

o próprio acontecimento, extrapolando o que se poderia chamar de “confidencia” para Barthes, 

em A morte do autor (1988), ou a explicação da obra a partir da pessoa do seu autor. Em sua 

                                                           
7 A tese de doutorado de Gustavo Silveira Ribeiro, O drama ético na obra de Graciliano Ramos, defendida na 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais em 2012, propõe a articulação das questões da ética 

e da responsabilidade presentes na obra de Graciliano às reflexões do filósofo Jacques Derrida. 

8 A posição é reiterada por Levi em entrevistas, como, por exemplo, a concedida a P. M. Paoletti, no jornal milanês 

Il Giorno, em agosto de 1963, em que afirma “Sono un chimico, scrittore per caso”. 
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performance verbal e sintática, as Memórias fazem emergir um sujeito que transforma a 

perplexidade diante da experiência humana em ato escritural, validando-a. 

É possível observar esse movimento na descrição que Graciliano faz, por exemplo, da 

transferência de presos para a Colônia Correcional – percurso que ele próprio somente faria 

semanas depois da narração a partir do relato de um companheiro. 

 

Não tive dificuldade em imaginar a transferência. Enxerguei-os a descer das tocas 

ambulantes, pisar no asfalto, indecisos, como ratos encandeados, atravessar alguns 

metros de cais, um convés, mergulhar numa escadinha estreita, desembocar no espaço 

vago cheio de trevas leitosas. Era-me inútil a descrição, nem atentei nela: 

provavelmente calor horrível, beiços gretados, sinais de asfixia, o insuportável cheiro 

de amoníaco, suor abundante, coisas moles a esmagar-se debaixo dos sapatos, 

imundícies ocultas na fumaça dos cigarros (Parte II - XXII, p. 313). 

 

Neste excerto, a imaginação coloca-se a serviço da encenação das circunstâncias em que 

se dá a transferência, com o encadeamento de imagens e metáforas que escapariam tanto à 

memória como à simples formulação do visto e vivido, conferindo expressiva força à criação 

autoral do acontecimento. 

Em relação à discussão sobre a ideia de autoria, é válido citar as reflexões de Barthes e 

Foucault, e o relevo que o tema alcançou especialmente a partir da segunda metade do século 

XX. No texto A morte do autor (2012), Barthes aponta que o escritor privilegia a linguagem no 

lugar de seu pretenso “proprietário”, o que confere a esta autonomia e intransitividade e, por 

consequência, vertigem em uma multiplicidade de sentidos, experiência de abismo e naufrágio. 

Mas sugere também que a materialidade alcançada pela palavra poética no gesto autoral em 

favor da linguagem ocorre de forma indissociável do sujeito enunciador (aquele que diz eu). 

Foucault, na conferência O que é um autor? (2013), contribui para o desvendamento dessa 

relação do texto com o autor, especialmente ao reforçar o lugar do indivíduo como produtor do 

discurso – a função autor. A origem do texto literário, a circulação e a apropriação do discurso 

e os diferentes ‘eus’ manifestos na obra negariam uma pretensa voz única autoral, colocando 

em revisão o próprio papel do indivíduo que escreve. 

O paradoxo, no caso de Graciliano, está exatamente no fato de que a primazia como 

escritor é uma das condições em que se dá a organização do discurso, o que permite à linguagem 

insurgir-se como verdade e navegar nas águas revoltas da experiência de violência e 

desumanização. Não é possível, nas Memórias, indiferença em relação ao estatuto de escritor 
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de Graciliano Ramos, porque autor e linguagem complementam-se em camadas discursivas e 

espaços de deslocamento entre os discursos do eu e do outro.  

Este imbricado jogo de deslocamento para outros posicionamentos frente ao narrado 

verifica-se, ainda, no uso do discurso metalinguístico, quando o autor se questiona sobre o 

próprio ato escritural, ao assinalar a imperfeição da construção narrativa.  

 

Nesta reconstituição de fatos velhos, neste esmiuçamento, exponho o que notei, o que 

julgo ter notado. Outros devem possuir lembranças diversas. Não as contesto, mas 

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

impressão de realidade (Parte I - I, p. 15). 

 

 É interessante observar, no excerto, que a expressão “impressão de realidade”, denota, 

ainda, novo deslocamento: do autor como leitor do que ele mesmo escreveu, experimentando, 

agora, a verossimilhança construída pela narração tornada acontecimento.  

 Tendo o hiato entre evento e discurso como uma de suas marcas fundamentais, a 

escritura testemunhal não pressupõe uma relação conciliadora entre o testemunho e a narrativa. 

“A escritura é vista não no seu elemento instrumental, mas sim como inscrição que estava desde 

sempre na base do testemunho: ‘escritura’ que está na sua ‘origem’” (SELIGMANN-SILVA, 

2003, p. 35). A “errância” que contamina a linguagem e a narrativa testemunhais está presente 

não apenas na fragmentação que as caracteriza, mas também no embate essencial que se dá 

entre a narração do passado e a necessária organização do presente. O teor testemunhal referido 

por Seligmann-Silva está, assim, necessariamente condicionado à experiência de um evento-

limite, que atua de forma decisiva tanto sobre a percepção dos fatos como sobre a sua 

representação. 

 É essencial assinalar que as dificuldades de acomodação dos fatos passados em relação 

ao presente também estão intimamente relacionadas à condição de um sujeito cindido, que se 

depara com a tarefa de reconstrução de um passado individual – subjetivo –, mas não pode 

furtar-se à memória coletiva e à experiência da realidade. O que se coloca em questão é 

exatamente a capacidade de simbolizar a situação de trauma (ferida ou desastre, em grego), ou 

seja, traduzir o indizível em discurso inteligível. 

 Dessa forma, assumir revelar-se como sobrevivente e testemunhar a proximidade da 

violência e da morte seria, mais que afrontar o indizível, permitir a sua manifestação como 

princípio da língua, ser “o sobrevivente [que] reencena a criação da língua”, nas palavras de 

Seligmann-Silva. É importante ressaltar que, na hesitação transformada em decisão e manifesta 
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como escritura testemunhal, essa representação está em crise, quase predestinada ao fracasso 

além do compromisso ético e moral. 

 Nas Memórias do cárcere, essa responsabilidade é claramente referida, ratificando a 

perturbação de Graciliano Ramos perante a representação dos acontecimentos relacionados aos 

companheiros. Em um desses episódios, ao comentar a sensação de “abafamento”, ou 

“morrinha coletiva”, também associada ao banzo dos negros e ao ‘mal-triste’ do gado, 

evidencia-se a inquietação do escritor em relação à dificuldade de reconstituição dos fatos. 

 

[...] eram correlações a que pretendia segurar-me. Um novo porão anexava-se ao 

primeiro, sobrepunha-se a ele, enchia-se de minúcias temerosas, horríveis por não 

terem sido vistas por mim. Se aquelas misérias me passassem diante dos olhos, decerto 

não me impressionariam tanto; observadas por outro, lançadas no papel, não queriam 

fixar-se, prestavam-se a exageros e interpolações (Parte II - XXIII, p. 321). 

 

 É interessante observar que, no referido excerto, ao confrontar a incredulidade diante 

dos fatos, Graciliano estabelece uma relação ao mesmo tempo complementar e paradoxal entre 

a subjetividade da própria interpretação e a dessubjetivação da linguagem, manifestada no 

procedimento de um eu que fala de um outro. 

 O registro que, então, se constrói revela a consciência do sofrimento alheio imposto 

pelas condições carcerárias e aponta, simultaneamente, a recusa à aceitação da violência como 

situação habitual. Mais que uma fronteira entre a ética e a representação, expõe, no sentimento 

de culpa materializado em questionamento sobre o próprio desconcerto, o estreito limiar entre 

dentro/fora – experiência vivida e acontecimento testemunhado – operado na linguagem 

possível para engendrar o testemunho. 

 Apesar de as narrativas de teor testemunhal organizarem-se por meio de uma sucessão 

de ruínas para alcançar uma re-inscrição da experiência no presente, o elemento que se sobressai 

em relação ao entendimento do conceito de resto no testemunho é o que se refere à condição 

mesma da sobrevivência, como pontua Agamben, “[...] assim também o resto de Auschwitz – 

as testemunhas – não são nem os mortos, nem os sobreviventes, nem os submersos, nem os 

salvos, mas o que resta entre eles” (2008, p. 162). 

 Ao relacionar esse conceito à experiência vivida e transformada em literatura por 

Graciliano Ramos, é válido observar que, ao longo das quase duas décadas de vida do escritor 

após a libertação, e antes da publicação das Memórias do cárcere, diversos relatos de ex-

companheiros de prisão foram divulgados, sendo a sua maior parte na imprensa. Apesar de 

nenhuma dessas manifestações ter alcançado a recepção das Memórias, certamente contribuem 
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para compor o cenário de restos que reconstituem a realidade política e prisional brasileira da 

época para além do registro historiográfico. 

  

2.4 A realidade do discurso entre enunciado e enunciação 

 

A reflexão sobre o acontecimento de linguagem no testemunho, relacionada ao 

significado de auctor, pressupõe que a hesitação de um sujeito, se complementada por uma 

legitimação do autor, permitiria a transformação de uma intenção em ato. Segundo Giorgio 

Agamben, o testemunho é inevitavelmente um ato de autor e é exatamente este o significado de 

testemunha em relação ao sujeito que permite dar “vida ao que por si só não poderia viver” 

(2008, p. 151). 

Na referência ao que considera os começos do desenvolvimento da crítica sobre a noção 

de autor realizada por Michel Foucault, em A arqueologia do saber, Agamben afirma como 

essencial para o entendimento do ter-lugar do testemunho na língua a recuperação do 

significado de enunciação e enunciado e a contribuição desses conceitos para o entendimento 

do arquivo. 

À concretude da enunciação, do discurso em ato como acontecimento de linguagem, 

contrapõe-se o enunciado como função, o que pode ser entendido como o fora da linguagem. A 

admissão da autoria – eu falo – significaria conferir à linguagem um estatuto de lugar, ou uma 

aceitação de um deslocamento do próprio sujeito autor para um lugar vazio, posicional, um 

quase anonimato, limiar entre o dentro e o fora da linguagem. O apagamento ou a 

dessubjetivação do autor, materializada em gesto autoral pleno de sentidos, impõe, na reflexão 

agambeniana, o questionamento já formulado por Foucault sobre as formações discursivas e 

contribui de forma decisiva para a diferenciação entre o testemunho e o arquivo. 

Para o filósofo francês, o discurso não se apresenta com apenas um sentido ou uma 

verdade, mas necessariamente traz consigo uma história associada a um devir, em uma profusão 

de práticas discursivas marcadas não só pela dispersão, superposição e simultaneidade, mas por 

um desejo de sentido que também pretende unidade e coerência. O arquivo, nessa perspectiva, 

configuraria uma espécie de lei do que pode ser dito, pautada por relações pré-determinadas de 

poder, ou um sistema múltiplo de enunciados: “como tantos acontecimentos regulares, como 

tantas coisas oferecidas ao tratamento e à manipulação [...] sistema de acúmulo, historicidade e 

desaparecimento [...] orla do tempo que cerca nosso presente” (FOUCAULT, 2013a, p. 159). 
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Em oposição ao sistema de construção discursiva possível e do já dito presente nos 

enunciados, a tessitura do acontecimento narrativo vale-se de uma pluralidade de enunciações, 

tomando o anonimato e o colocar-se à margem como condições da autoria.  Nesse movimento 

paradoxal de resistência aos dispositivos de poder pelo próprio desaparecimento, o autor 

inscreve-se como “morto no jogo da escrita” e assim pode alcançar a presença-ausência referida 

por Agamben no ensaio O autor como gesto (2007). 

No desvio em relação às marcas da sua individualidade particular e no exercício da 

pluralidade de outros eus, ao pontuar de contrações e vazios os atos de expressão, é que a 

consciência autoral pode revelar-se gesto. O que ocorre é o deslocamento para uma função ou 

posição de vazio, na qual o sujeito da enunciação permite a ocupação de seu lugar por outro 

sujeito discursivo. 

A transformação desse sujeito autoral, ao não se submeter à subjetividade biográfica, 

alcança o limiar entre a visibilidade e a invisibilidade de um “neutro”9, direcionando-se para a 

singularidade da função autor reivindicada por Foucault: 

 

O nome do autor não está localizado no estado civil dos homens, não está localizado 

na ficção da obra, mas na ruptura que instaura um certo grupo de discursos e seu modo 

singular de ser. A função autor é, portanto, característica do modo de existência, de 

circulação e de funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade. 

(FOUCAULT, 2013b, p. 274). 

 

Assim, a emancipação do acontecimento do texto só pode ocorrer por um procedimento 

de deslocamento posicional, que captura o lugar da ausência do eu autoral produtor do discurso. 

Nesse imbricado jogo escritural, estabelece-se uma verdadeira crise no estatuto de 

representação, pois, em seu lugar, o que o discurso deseja é ser o próprio acontecimento ao 

invés de se colocar no lugar dele pela mediação da palavra. 

É a partir do exame sobre o sistema da formação e da transformação dos enunciados que 

Agamben toma a língua como referência para propor o conceito de potência no contexto do 

fenômeno do testemunho. 

 

Em oposição ao arquivo, que designa o sistema das relações entre o não-dito e o dito, 

denominamos testemunho o sistema das relações entre o dentro e o fora da langue, 

entre o dizível e o não-dizível em toda língua – ou seja, entre uma potência de dizer e 

a sua existência, entre uma possibilidade e uma impossibilidade de dizer. Pensar uma 

potência em ato enquanto potência, ou seja, pensar a enunciação no plano da langue 

                                                           
9 Segundo Barthes, o neutro pode ser vislumbrado em figuras, figurações, configurações e cintilações, que 

conduzem a possibilidades, sem, no entanto, propor um sentido determinado, mas uma flutuação de sentidos. 
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equivale a inscrever na possibilidade uma cisão que a divide em uma possibilidade e 

uma impossibilidade, em uma potência e uma impotência, e, nessa cisão, situar um 

sujeito. (AGAMBEN, 2008, p. 146). 

 

 No testemunho, o sujeito assume a posição de se situar exatamente na fratura, isto é, na 

passagem entre eu/não eu, suspendendo a inscrição da sua marca pessoal para experimentar a 

dessubjetivação na língua, na medida em que a reconhece como seu outro, confrontando-o com 

a  impossibilidade/possibilidade de dizer, em sua pura contingência: “o sujeito é, pois, a 

possibilidade de que a língua não exista, não tenha lugar – ou melhor, de que só tenha lugar 

pela sua possibilidade de não existir, da sua contingência” (AGAMBEN, 2008, p. 147).  

 A experiência da expropriação de si como sujeito, que conjuga o duplo e paradoxal 

movimento de subjetivação e dessubjetivação, está presente especialmente na instância do 

discurso, ao reunir emissor e sujeito da enunciação numa expressão que somente se materializa 

por meio de uma “não língua” feita de balbucios, silêncios, lacunas e vazios. 

É oportuno, nesse contexto, destacar as palavras que Graciliano Ramos usa para, no 

início das Memórias, ao esclarecer as razões que o impelem à escritura da experiência: 

 

Desgosta-me usar a primeira pessoa. Se se tratasse de ficção, bem: fala um sujeito 

mais ou menos imaginário; fora daí é desagradável adotar o pronomezinho irritante, 

embora se façam malabarismos por evitá-lo. Desculpo-me alegando que ele me 

facilita a narração. Além disso, não desejo ultrapassar o meu tamanho ordinário. 

Esgueirar-me-ei para os cantos obscuros, fugirei às discussões, esconder-me-ei 

prudente por detrás dos que merecem patentear-se. (Parte I - I, p. 15-6). 

 

 A despeito do mal-estar assinalado, o autor não se furta à tarefa de rememoração e 

tentativa de resgate dos fatos, o que se dá por uma responsabilidade diante do outro, mas 

também por um plano autoral que não ignora a ilegitimidade de qualquer acabamento. Mesmo 

assim, e independentemente de sua preferência ou vontade, não há como evitar o uso do 

“pronomezinho irritante”. Por isso, para ultrapassar a subjetividade inerente ao ato autoral, as 

Memórias materializam um deslocamento constante, exercitado tanto na experiência da 

alteridade vivida e performatizada em discurso como nos lugares vazios tornados gestos. 

Bakhtin, embora de uma outra perspectiva – a do discurso no campo de forças da palavra 

vivida em sociedade, por meio do confronto e da tensão de discursos – contribui para ampliar 

a crise instaurada no duplo movimento de subjetivação e dessubjetivação que convulsiona a 

escritura. Ao destacar a importância da orientação da fala para o enunciado do outro e a sua 
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natureza intrinsecamente social, marca não apenas a dispersão de eus no discurso, mas a 

inevitável recriação da escritura sob o signo da alteridade. 

 

A palavra não é um objeto tangível, mas um meio sempre móvel e alterável de 

comunicação social. Nunca remete a uma única consciência, a uma única voz. Seu 

dinamismo consiste em passar de um falante a outro, de um contexto para outro, de 

uma comunidade social para outra, desta para aquela geração. [...] De maneira alguma 

ocorre que cada elemento da comunidade de falantes aprenda a palavra como um 

elemento neutro da língua, livre das intenções e desabitada das vozes de seus usuários 

anteriores. Pelo contrário, ele recebe a palavra de um outro e conduzida pela voz do 

outro [...] permeada pelas intenções de outros falantes. (BAKHTIN, 2002, p. 508-

509). 
 

O atravessamento das narrativas dos companheiros ao longo das Memórias não deixa, 

nesse sentido, de privilegiar uma rede de conexões discursivas, que evidenciam o espaço 

literário também como manifestação privilegiada de consciências. 

Esse ato de apropriação da língua, para, em um acontecimento de linguagem, articular 

a voz do eu à voz do outro, significa fazer da dela testemunha tanto da sua possibilidade como 

da sua impossibilidade de reconstrução do acontecimento. Isso ocorre porque a testemunha 

integral – o não-homem – já não possui o estatuto de locutor para dar testemunho da morte e o 

sobrevivente, que pode falar, não experienciou a visão da Górgona. A subjetivação e a 

dessubjetivação tornam-se, dessa forma, constitutivas do ato de tomar a palavra e colocar-se 

em jogo na linguagem, corporificando-se em gestos escriturais. 

O testemunho se inscreve nesse contexto de oscilação entre uma identidade e uma não-

identidade, na obstinação em não silenciar, colocando-se propriamente no embate entre a 

impossibilidade e a possibilidade de dizer; na recusa ao isolamento, no enfrentamento da 

impotência para permitir a potência de dizer como língua-resto resgatada dos que a perderam, 

na busca por apreender o inapreensível da experiência da catástrofe. 

A dimensão política e ética que permeia as inúmeras tentativas de desqualificar e refutar 

a autenticidade dos restos trazidos pelos sobreviventes em seus relatos, para além da violência 

e da supressão das marcas da violência, encontra singular presença no episódio das Memórias 

que narra o discurso de ‘boas-vindas’ com que eram recebidos os prisioneiros na Colônia 

Correcional. 

 

- Aqui não há direito. Escutem. Nenhum direito. Quem foi grande esqueça-se disto. 

Aqui não há grandes. Tudo igual. Os que têm protetores ficam lá fora. Atenção. Vocês 

não vêm corrigir-se, estão ouvindo? Não vêm corrigir-se: vêm morrer. 
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Embora não me restasse ilusão, a franqueza nua abalou-me: sem papas na língua, 

suprimiam-nos de chofre qualquer direito e anunciavam friamente o desígnio de 

matar-nos. Singular. Constituíamos uma sociedade numerosa, e não tínhamos nenhum 

direito, nem ao menos o direito de viver. Esquisita afirmação. Várias pessoas estavam 

ali sem processo, algumas deviam quebrar a cabeça a indagar porque as tratavam 

daquele jeito; não havia julgamento e expunham claro o desejo de assassiná-las. 

Atenazavam-me as palavras do caolho: todos iguais, nenhum direito, os soldados 

podiam jogar-nos impunemente no chão, rolar-nos a pontapés. E finar-nos-íamos 

devagar. Isso me trouxe ao pensamento a brandura dos nossos costumes, a índole 

pacífica nacional apregoada por sujeitos de má fé ou idiotas. Em vez de meter-nos em 

forno crematório, iam destruir-nos pouco a pouco. (Parte III - XII, 2011, p. 429). 
 

 A reconstrução literária do episódio evidencia, mais que a recuperação das palavras do 

oficial, a apresentação da condição de implacável submissão a que eram expostos os 

prisioneiros, obrigados a levantar-se inúmeras vezes durante a madrugada e ficar em formação 

para ouvir as palavras da autoridade local, sem justificativa plausível para isso. É importante 

observar que a reflexão do autor em relação ao processo, lento e inexorável, de supressão do 

sono e de enfraquecimento físico dos presos, conjuga também o entendimento da imposição de 

similar debilidade em relação à capacidade de elaboração intelectual com o objetivo de 

desestimular eventual coerência na avaliação da condição judicial irregular de muitos dos 

detentos. 

 Nesse trecho, Graciliano alcança a possibilidade não só de mostrar como o poder 

exercido pela autoridade sobre os presos extrapola a sevícia física para potencializar também o 

apagamento do sujeito por meio da sua fragilização moral e desqualificar sua integridade como 

ser humano, privando-os, em última instância, da razão. De forma superposta, e quase como 

autenticação da violência no acontecimento “real”, destaca-se ainda a construção “em vez de 

meter-nos em forno crematório, iam destruir-nos pouco a pouco”, que revela um desdobramento 

do discurso em relação ao horror da Segunda Guerra, com a sugestão de novo sentido. 

 É pertinente assinalar que a reelaboração da experiência carcerária por Graciliano só 

acontece mais de uma década depois da prisão, ou seja, no imediato pós-guerra, quando ao 

mundo era dado conhecer o funcionamento da máquina de extermínio nazista, o que avulta na 

referência ao final do excerto. O sofrimento e a morte impostos ao homem por outros homens 

e destituídos de sentido são, no empreendimento paradoxal de elaboração da narrativa 

memorialista-literária das Memórias, uma afirmação da ética pelo ato escritural, de modo a 

fazer da estética o fundamento desta outra perspectiva de ética. 
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3. O GESTO AUTORAL EM MEMÓRIAS DO CÁRCERE: 

FRATURA DO EU ENTRE O VIVIDO E O NARRADO 

 

Somos diferença, nossa razão é a diferença dos discursos, nossa história, a 

diferença dos tempos, nosso eu, a diferença das máscaras. 

Michel Foucault 

  

 

À opacidade e à obliquidade que caracterizam a escritura do testemunho em suas aporias 

soma-se, nas Memórias do cárcere, a tarefa de reconstrução da memória. A elaboração literária 

depara-se, assim, com nova sucessão de limiares, desta vez permeando a falibilidade das 

lembranças e a necessária recuperação de restos e incertezas.  

Para que esse movimento memorialista legitime-se, a voz do narrador – já multifacetada 

em diferentes acepções testemunhais – faz da linguagem lugar e possibilidade de 

verossimilhança que tanta vez escapa ao intuito testemunhal em sua necessidade de recompor 

o trauma. A releitura da vida no cárcere operada pelas Memórias de Graciliano recusa, assim, 

a simplicidade do discurso histórico e vale-se, para isso, do desdobramento do eu e do jogo 

multiplicado de alteridades. 

O estabelecimento dessas novas relações e a forma híbrida que se instaura na escritura 

memorialista-testemunhal estão alicerçados especialmente no gesto autoral, isto é, o “ilegível, 

incongruente”, não dito e não realizado (AGAMBEN, 2007, p. 61), pela disseminação de 

alteridades, rompendo com uma pretensa fidelidade ao vivido para dar lugar, justamente, ao 

que não pode ser representado pelo discurso. 

O projeto autoral não se dá, no entanto, sem que se crie uma crise na narrativa, tensão 

expressa na superposição de imagens de um sujeito em constante deslocamento entre as formas 

como apreende a experiência – por meio dos estatutos de testis, supertes e auctor. Os 

procedimentos literários para isso materializam-se em ironias, multiplicação de imagens e 

referências metalinguísticas, que ampliam o estiramento do tecido narrativo na dinâmica do 

esquecer e do lembrar, bem como nos deslocamentos e na disseminação da autoria. 

Diante de um real que resiste à simbolização, aliado às fraturas da memória, a 

testemunha, que pressupõe a língua como “sobrevivente da catástrofe” (SELIGMANN-SILVA, 

2003, p. 398), só poderá encontrar instrumentos para trazer ao presente a experiência de horror 

do passado ao se colocar como sujeito de uma reencenação nas lacunas e vazios da própria 

escrita memorialista. 
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3.1 Alfinetes pregados no capitalismo 

 

Pontua-se, em princípio, que o fenômeno da perseguição a intelectuais e escritores já 

configurava prática comum nas primeiras décadas da República. Alguns deles, depois da revolta 

tenentista de 1924, passaram por períodos de cárcere e, em várias dessas ocasiões, o endereço 

prisional foi o mesmo do autor das Memórias: a Casa de Correção do Complexo Penitenciário 

Frei Caneca, no Rio de Janeiro1. 

O primeiro período em que Getúlio Vargas ocupou o poder, chamado Governo 

Provisório (1930-1934), foi marcado por um golpe militar que permitiu a ele notória 

concentração de poderes e representou a continuidade de práticas da República Velha, que 

beneficiavam os interesses políticos e econômicos da elite cafeeira brasileira. À derrubada da 

constituição em 1931, seguiu-se a perda de autonomia estadual, com a nomeação de 

interventores, e os paulistas engendraram uma revolta armada. 

Os opositores do governo getulista defendiam a causa constitucional e a vulnerável 

deflagração da Revolução Constitucionalista, em 9 de julho de 1932, deu a Getúlio, depois de 

uma vitória militar, o ensejo para a promulgação da Constituição de 1934. No período 

imediatamente anterior à prisão de Graciliano Ramos, cabe citar dois movimentos marcados 

por intensa polarização ideológica que povoariam a cena política de então: a Ação Integralista 

Brasileira (AIB) e a Aliança Nacional Libertadora (ALN), vinculada ao Partido Comunista 

Brasileiro (PCB). É na ALN, corrente à esquerda, que, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, 

seria articulada a Intentona Comunista, iniciada em 1935 e derrotada em janeiro de 1936. 

Com a consequente declaração da ilegalidade da ANL, o governo Vargas inicia um 

movimento de repressão que levou centenas de seus militantes e simpatizantes à prisão. O 

fantasma do comunismo daria poderes a Getúlio para obter apoio não só junto aos militares, 

mas também à classe média, e derrubar a Constituição de 1934, instaurando o Estado Novo 

(1937-1945) com a promulgação da Constituição de 1937, de caráter centralizador e autoritário. 

Leitor de Marx, Engels, Lenin e de clássicos russos, Graciliano Ramos não ocultava sua 

simpatia pela Revolução Russa de 1917 e as inclinações pelo socialismo, apesar do cargo 

ocupado na Instrução Pública em Alagoas. Mas prevaleciam, em suas relações sociais, a 

                                                           
1 O volume Literatura encarcerada, de Maria José de Queiroz, apresenta inúmeras referências históricas sobre 

os fatos desde o período da República Velha. 
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discrição e o temperamento arredio, como alude em carta ao crítico Oscar Mendes, datada de 

abril de 1935 (que integra a biografia O velho Graça, de Dênis de Moraes), sobre o proselitismo 

político ficcional: 

 

O que é certo é que não podemos, honestamente, apresentar cabras de eito, homens 

da bagaceira, discursando reformas sociais. Em primeiro lugar, essa gente não se 

ocupa com semelhante assunto; depois os nossos escritores, burgueses, não poderiam 

penetrar a alma dos trabalhadores rurais. (RAMOS, 1992, p. 104) 

 

A rebelião desencadeada em Natal e Recife em fins de novembro de 1935 encontraria 

um Graciliano trancado em casa, como refere o biógrafo, submerso na finalização do romance 

Angústia. Nas Memórias do cárcere, a posição do escritor ao comentar o episódio não deixa 

dúvidas acerca da sua descrença em relação ao sucesso do movimento, o que, inclusive, foi 

objeto de duras críticas do PCB por ocasião da publicação da obra. 

A “escaramuça” – como se refere o escritor ao levante nas Memórias – resultaria numa 

violenta perseguição e repressão aos comunistas. O cerco foi, aos poucos, se fechando, em 

episódios aparentemente inofensivos, como uma conversa com um funcionário público, a visita 

de uma parente curiosa ou o bilhete de um amigo, então já clandestino, sobre a iminente prisão. 

Graciliano recusou-se ao afastamento voluntário do cargo ocupado no governo alagoano e foi 

para casa preparar a valise com pijamas e cuecas. Foi preso em 3 de março de 1936 e detido 

sem acusação formal ou processo até 13 de janeiro de 1937. 

 

Estaria eu certo de não haver cometido falta grave? Efetivamente não tinha lembrança, 

mas ambicionara com fúria ver a desgraça do capitalismo, pregara-lhe alfinetes, 

únicas armas disponíveis, via com satisfação os muros pichados [...] e se quisessem 

transformar em obras os meus pensamentos, descobririam com facilidade matéria para 

condenação. (Parte 1 - III, p. 25)2 

 

A narrativa sobre o período em que permaneceu detido apresenta ao leitor, para além de 

uma reformulação alicerçada no modelo realista ou eventualmente marcada pela 

ficcionalização, um embate ininterrupto entre a testemunha dos fatos, o sujeito violentado e o 

escritor determinado a construir um acesso à experiência do trauma no passado. 

 As referências à precariedade da escritura testemunhal sobre o cárcere, para além da 

dificuldade intrínseca de representação de uma situação-limite que não cessa de atormentar a 

                                                           
2 Os excertos das Memórias do cárcere foram extraídos da edição de 2011, da editora Record, e serão referidos 

com a citação da parte da obra em que estão localizados (I – Viagens; II – Pavilhão dos Primários; III – Colônia 

Correcional; IV – Casa de Correção) e o capítulo, seguidos da página. 
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memória do sobrevivente, convergem ainda para uma especificidade entranhada em toda a 

produção literária do autor, na determinação por uma indagação crítica da sociedade do seu 

tempo. Nas Memórias, entretanto, destaca-se uma particularidade em relação ao conjunto da 

obra: o estabelecimento a priori de um contrato com o leitor na recusa assumida de elaborar 

uma ficção. O “esgueirar-me-ei para os cantos obscuros”, acompanhado do questionamento da 

representação do eu – “pronomezinho irritante” – apresenta-se como firme demonstração do 

plano autoral. 

 Esses índices percorrem o longo volume, mas estão condensados de forma inequívoca 

no capítulo de abertura, como prólogo a dialogar com o leitor e informar o projeto. Ainda assim, 

não é possível se estabelecer uma separação entre os diferentes estatutos testemunhais presentes 

na narrativa. Se o início das Memórias aponta claramente o projeto autoral de se apresentar 

como sujeito desta narrativa memorialista-testemunhal, em inúmeras outras passagens a 

ambiguidade se instala.  

 

3.2 Representação e acontecimento de linguagem 

 

Resolvo-me a contar, depois de muita hesitação, casos passados há dez anos – e, antes 

de começar, digo os motivos por que silenciei e porque me decido. Não conservo 

notas: algumas que tomei foram inutilizadas, e assim, com o decorrer do tempo, ia-

me parecendo cada vez mais difícil, quase impossível, redigir esta narrativa. (Parte I 

- I, p. 11). 

 

A apreensão do passado no presente é um dos procedimentos que mais impactam a 

narrativa memorialista e de teor testemunhal, uma vez que a memória estabelece uma 

construção aberta à reinterpretação também histórica, e sofre, por isso, ajustes e transformações. 

O trabalho da composição que transforma o esquecimento em objeto de resgate permanente 

exige o rearranjo das lembranças (memória voluntária) e das rememorações (memória 

involuntária), assim como a decifração de lacunas, fragmentos e episódios tornados obscuros 

com o decorrer do tempo. Como infere Walter Benjamin, “a história é objeto de uma construção 

cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas aquele preenchido de ‘tempo de agora’” 

(BENJAMIN, 2012a, p. 249), ou seja, tempo de interrupção e suspensão. 

 A articulação do passado tem significado particular nas narrativas de testemunho por 

configurar um prolongamento dos fatos vividos, como infere Bartolomé Ruiz: “O 

acontecimento da violência não se apaga no fato passado: ele repercute na vida dos que foram 
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suas vítimas. [...] A testemunha, em si mesma e nessa condição, é um acontecimento cuja 

rememoração presentifica a barbárie passada” (2011). 

Em relação a esse tempo (kairós3) reinserido no presente e que permite nova leitura do 

passado, é válido reiterar que tanto o testemunho como a escritura memorialista não objetivam 

uma tradução integral do vivido, mas pressupõem uma ética da representação. Essa instância 

ética que governa a configuração estética nas Memórias está relacionada a um contínuo diálogo 

do sujeito consigo mesmo, que implica não apenas escolhas e relações com a alteridade, mas 

também uma aguda consciência crítica sobre a responsabilidade pela forma escritural. 

O primeiro capítulo das Memórias do cárcere pode ser considerado um prólogo 

emblemático para o longo volume, por explicitar sem meandros as razões e os temores do autor 

em relação à reconstrução dos fatos vividos em narrativa literária. A aflição em “jogar no papel 

criaturas vivas, sem disfarces, com os nomes que têm no registro civil”, sinaliza os escrúpulos 

do narrador em relação ao risco de “deformá-las, dar-lhes pseudônimo, fazer do livro uma 

espécie de romance” (Parte I - I, p. 11). 

É válido recuperar, aqui, a observação de Foucault, no ensaio “O que é um autor?”,4 de 

que “[um nome de autor] exerce um certo papel em relação ao discurso e [...] indica que esse 

discurso não é uma palavra cotidiana” (2013b, p. 274) e correlacioná-la ao caráter abertamente 

confessional que pontua a abertura das Memórias por Graciliano, então já reconhecido como 

escritor. Inúmeros aspectos da sua biografia estão ali colocados sem reservas, como as 

dificuldades financeiras que adiaram a tarefa da composição por uma década: 

 

[...] outros espíritos miúdos dependiam de nós, e era preciso calçá-los, vesti-los, 

alimentá-los [...] abandonamos as tarefas de longo prazo, caímos na labuta diária, 

contando linhas, fabricamos artigos, sapecamos traduções, consertamos engulhando 

produtos alheios. De alguma forma nos acanalhamos. (Parte I - I, p. 12). 

 

Em conversa com o leitor, no estilo essencial e desidratado que caracteriza sua 

linguagem, Graciliano admite que “a exigência se fixa, domina-me”. Ao mesmo tempo em que 

                                                           
3 Kairós, presente expandido, que permite a articulação de tempos contíguos, no qual a interpretação do passado 

dá-se por rastros e vestígios, transformados em gestos humanos em torno da história. 
4 Diz Foucault sobre o conceito de “função autor” que [...] “a função autor está ligada ao sistema jurídico e 

institucional que encerra, determina, articula o universo dos discursos; não se exerce uniformemente e da 

mesma maneira sobre todos os discursos, em todas as épocas e em todas as formas de civilização; não se define 

por atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas através de uma série de operações especificas 

e complexas; não reenvia pura e simplesmente para um indivíduo real, podendo dar lugar a vários ‘eus’ em 

simultâneo, a várias posições-sujeitos que classes diferentes de indivíduos podem ocupar”(2012, p. 56-57; 

destaque nosso). 
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aponta que o “novelo de casos em muitos pontos vai emaranhar-se”, afirma que já pode se 

despir de constrangimentos e métodos. Não o faz sem, entretanto, reiterar que a fragilidade do 

alinhavo das lembranças e rememorações atende a um desejo de verdade. 

 

Em conversa ouvida na rua, a ausência de algumas sílabas me levou a conclusão falsa 

– e involuntariamente criei um boato [...]. Enquanto não se reconstituírem as sílabas 

perdidas, o meu boato, se não for absurdo, permanece, e é possível que esses sons 

tenham sido eliminados por brigarem com o resto do discurso. Quem sabe se eles aí 

não se encaixaram com o intuito de logro? Nesse caso havia conveniência em suprimi-

los, distinguir além deles uma verdade superior a outra verdade convencional e 

aparente, uma verdade expressa de relance nas fisionomias. Um sentido recusou a 

percepção de outro, substituiu-a. Onde estará o erro? (Parte I - I, p. 14-15). 

 

Observa-se já aí uma modalidade de desdobramento autoral, na conversa consigo 

próprio, no diálogo que estabelece com o seu outro eu que viveu a experiência. Também está 

sinalizada a contingência que irá pontuar toda a narrativa – “é possível que...” e o deslocamento 

entre diferentes verdades. 

Esse deslocamento autoral irá multiplicar-se ao longo do volume, no entrelaçamento 

dos estatutos testemunhais de testis, supertes e auctor, mas também em uma encenação que traz 

figuras vivas oscilando entre os aportes ficcionais que atravessam o texto e a vida real. 

 

     Uma vez, encontrei-o agarrado ao meu segundo romance [...] 

- Sem dúvida, somos bichos de espécies diferentes. Faço um livro, gasto meses 

a espremer os miolos, compondo, eliminando, consertando, fico a remoer cada frase 

com paciência de boi, e consumo para entender isso o duplo do tempo necessário a 

você. 

Afirmava-me não ser difícil percorrermos um texto, apreendendo a essência e 

largando o pormenor. Isso me desagradava. São as minúcias que me prendem, fixo-

me nelas, utilizo insignificâncias na demorada construção das minhas histórias. 

Aquele entendimento rápido, afeito a saltos vertiginosos e complicadas viagens, 

contrastava com as minhas pequeninas habilidades que pezunhavam longas horas na 

redação de um período. Julguei Sérgio isento de emoção, e isso me aterrou. Comovo-

me em excesso, por natureza e por ofício, acho medonho alguém viver sem paixões. 

Imaginei-me diante de um cérebro, cérebro enorme. (Parte II - IV, 2011, p. 212).  

 

No trecho em que se aproxima de um russo, novo ocupante do cubículo 35 no Pavilhão 

dos Primários, o jogo de alternância entre o narrador-autor e o discurso do outro – a 

personagem-pessoa Sérgio – revela o rompimento da fronteira entre o autor biográfico e a 

função autor, tanto no caráter metalinguístico da crítica ao comportamento cerebral do 

companheiro como na forma de apresentá-lo física e intelectualmente. À instância de testis e 

supertes inscritas na leitura que faz do encontro com o outro, apontando em discurso indireto 
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suas características, soma-se o estatuto de auctor, no movimento inscrito na narrativa de refletir 

ora sobre si mesmo, ora sobre o interlocutor. 

À enunciação simples que caracteriza o relato, com o objetivo de informar, referir, 

transcrever e, enfim, registrar os fatos, contrapõe-se a elaboração da narrativa enquanto 

construção estética que cria lugares de ausência para alcançar o inominável e recompor as 

lacunas da memória. “Cercados, confinados, precisamos ver qualquer coisa além das grades. A 

imaginação vai longe; coisas externas crescem, desenvolvem-se [...]” (Parte IV - XIII, 2011, p. 

611). 

 Na escritura das Memórias, o narrador ultrapassa a “transposição imediata do real para 

a literatura” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 383), tecendo comentários que rompem a cadeia 

de representação por meio de desvios povoados por fantasmas, projeções e indagações. É o que 

ocorre às vésperas da transferência para a Colônia Correcional, na tentativa de vislumbrar 

esclarecimento sobre o rumor distante, resultado de uma possível desordem no Pavilhão, onde 

ele não mais se encontrava. 

 

Vemos um sujeito sem as unhas dos pés, sabemos que elas foram arrancadas a torquês, 

e a nossa curiosidade não vai além; os sofrimentos findaram, as unhas renascerão, a 

memória da vítima se embotou; horrível é imaginarmos a redução de uma criatura 

com tenazes quando pensamos nela, exatamente quando pensamos nela. A limitação 

profissional de um guarda e a bisbilhotice vaga de um faxina levam-nos a criar 

medonhas realidades; as imagens surgem com vida intensa e em vão tentamos afastá-

las: vemos perfeitamente dorsos lanhados, carne sangrenta, equimoses vermelhas, 

azuis, pretas. Essas coisas, percebidas de relance numa porta de cubículo, avultam em 

demasia quando se ausentam, e é horrível a expressão de um rosto meio esquecido, 

num instante recomposto. Palavras obliteradas se renovam, terrivelmente claras (Parte 

III - V, p. 391). 

 

A manifestação do autor – forma, imagem, palavras, sentidos e não-sentidos – em sua 

elaboração estética é o que permitirá proximidade e experimentação diante da narrativa, que 

teria, por meio de procedimentos artísticos, o poder de evocar a verdade e a realidade dos fatos. 

“A desgraça indeterminada, fluida e abstrata, influenza sentimental” e a “obrigação de sentir a 

miséria alheia” invocadas no episódio referido murmuram no íntimo “em cacos” do narrador. 

“Que estaria sucedendo?” (Parte III - V, p. 392).  

É neste lugar de passagem entre o vivido e o narrado, entre o sobrevivente, a testemunha 

e o autor, a rememoração e o esquecimento, o que foi e o que poderia ter sido, ou imaginado, 

que as Memórias do cárcere sustentam-se sobre um frágil equilíbrio entre o relato do 
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acontecimento catastrófico e traumático e a sua narração feita acontecimento. Diferença 

primordial, segundo aponta Blanchot em O livro por vir: 

 

O caráter da narrativa não é percebido quando nele se vê o relato verdadeiro de um 

acontecimento excepcional, que ocorreu e que alguém tenta contar. A narrativa não é 

o relato do acontecimento, mas o próprio acontecimento, o acesso a esse 

acontecimento, o lugar aonde ele é chamado para acontecer, acontecimento ainda por 

vir e cujo poder de atração permite que a narrativa possa esperar, também ela, realizar-

se. (BLANCHOT, 2013, p. 8). 

 

O acontecimento excepcional a que se refere Blanchot, no ensaio “A lei secreta da 

narrativa”, não se inscreve nas “formas do tempo cotidiano e [no] mundo da verdade habitual” 

(2013, p. 10), mas explora o espaço imaginário da arte de narrar, em contínuo devir.  

A construção do passado elaborada com o propósito de reinscrevê-la no presente nos 

remete ainda à ideia de espacialização proposta por Walter Benjamin nas referências à “imagem 

hieroglífica”5, ou seja, a imagem mutilada do passado que não se apresenta de forma 

cronológica, mas merece ser narrada, reclama ser resgatada de subterrâneos e labirintos, em sua 

intensidade e choque, para conferir visibilidade aos destroços e tenderia, assim, à imagem.  

Esse vasculhar incessante permeia todo o volume das Memórias e quase sempre é 

acompanhado da impressão de falibilidade diante do resgate impreciso e também como 

evidência da perspectiva autoral em seu desejo de imprimir nelas uma forma estética: “[das] 

figuras sumidas restavam lembranças vagas, gestos, frases, a esmorecer, a confundir-se com 

gestos e frases de outras pessoas. Os caracteres diluíam-se [...]” (Parte II - XXIX, 2011, p. 352). 

  Para além da tarefa fadada ao fracasso de busca pela representação, a mais verdadeira 

possível, do vivido, o autor corrobora a afirmação de que somente a construção de um mosaico 

de esparsos episódios é capaz de forjar uma escritura que traduza a universalidade da 

experiência. E o faz por meio de uma persona que já não representa mais somente o homem 

Graciliano, mas está também, e de forma clara, a serviço da função autoral, da relação de outro 

ego com a realidade do narrar. Essa nova consciência que encena o acontecimento para 

promover o acesso à experiência está, porém, povoada por reflexões sobre a verossimilhança e 

não cessa de operar alternâncias posicionais, muitas vezes como procedimento para 

ressignificar o passado no presente e atualizá-lo. “Articuladas as peças da narrativa, via-me 

                                                           
5 Segundo Seligmann-Silva, “em Benjamin – autor de uma teoria e praticante da escritura histórica carregada de 

imagens hieroglíficas – vemos uma fusão [...] onde palavra é imagem e a memória se decanta em escritura 

imagética: uma escritura densa, oposta à narrativa fluida do historicismo” (2006, p. 30). 
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forçado a achá-la natural. [...] perguntava como diabo me atrevia a fazer obra de ficção. Nada 

me interessava fora dos acontecimentos observados” (Parte II - XXIII, p. 322). 

 É a observação e a captura de traços específicos desta ou daquela personagem (pessoa), 

no interior da construção narrativa, que dá vida aos tipos presentes no porão do navio Manaus, 

parte integrante da primeira parte das Memórias intitulada “Viagens”. Cumpre registrar que os 

diálogos, nessa parte do livro, são escassos, mas os “camaradas” projetam-se na escritura, 

adquirindo contornos que os materializam em corpos e comportamentos dotados de 

singularidades. 

 

[...] José Macedo fumava placidamente o cachimbo, vermelho e gordinho, entendia-

se com os companheiros de Natal, dava-lhes conselhos, fazia contas, sentado na rede. 

Suponho que era o caixa [...] Sebastião Félix, amigo dos espíritos, ia adquirindo uns 

modos fúnebres de espírito; desdenhava a existência terrena e acolhia-se no outro 

mundo. [...] A sinceridade patenteava-se no rosto de Lauro Lago, na voz breve, 

sacudida, incisiva. Capitão Mata, furioso na chegada, ambientara-se rapidamente: 

conservara o apetite, animava-se, ria satisfeito, como se tivesse vivido sempre num 

porão [...] Van der Linden arfava penosamente, a resignação no rosto pálido. (Parte II 

- XXVI, p. 154-155). 

  

Entre a representação e a apresentação do acontecimento, a narrativa tornada 

performance dá lugar a presenças vivas, projetando o ser do acontecimento e criando espaços 

narrativos próprios:  

 

[...] estávamos na secretaria, em pé, de cócoras, sentados em malotes, arriados em 

bancos [...] três funcionários hábeis dispostos a caracterizar-nos, arrumar-nos 

convenientemente no papel. Bem. Agora nos personalizavam. Tínhamos sido 

aglomeração confusa de bichos anônimos e pequenos, aparentemente iguais, como 

ratos. Decidiam, em meia dúzia de quesitos, diferenciar-nos. [...] nome. Profissão. [...] 

Religião. 

- Pode inutilizar esse quesito. 

- É necessário responder, engrolou, na sua língua avariada, o homem 

trigueiro. 

- Bem. Então escreva. Nenhuma. 

- Não posso fazer isso. Todos se explicam. 

De fato muitos companheiros se revelavam católicos, vários se diziam 

espíritas. 

- Isso é lá com eles. Devem ser religiosos. Eu não sou. 

- Ora! Uma palavra. Que mal faz? É conveniente. Para não deixar a linha em 

branco. 

A insistência, a ameaça velada, a malandragem, que utilizariam para 

conseguir estatística falsa, indignavam-me. 

- O senhor não vai me convencer de que eu tenho uma religião qualquer. Faça 

o favor de escrever. Nenhuma. (Parte II – XXXI, p. 175-176) 
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No deslocamento da referência à condição coletiva das centenas de homens que 

aguardavam o breve interrogatório antes do ingresso na Casa de Detenção para a singularidade 

do questionamento sobre a própria opção religiosa, a narrativa alcança a oportunidade de revisar 

o poder da palavra circunscrita ao documento. Como refere Luiz Costa Lima: “seu caminho 

não é o da inevitável oclusão no presente da escrita, pois se distende na viagem não documental 

do eu-com-os-outros” (2006, p. 361).  

 Apesar do já referido caráter híbrido das Memórias, evidenciado pela convergência 

autobiográfica, memorialista e testemunhal, o plano do discurso e a configuração verbal não 

deixam de afirmar o valor da obra enquanto forma literária de testemunho. O escritor Graciliano 

e o autor-narrador colocam-se em jogo não apenas na linguagem, mas também na articulação 

dos diferentes tempos que forjam a tessitura da narrativa.  

Esse movimento revelado na encenação da experiência traz a contingência como 

elemento decisivo da performance autoral que cria o acontecimento, presentificando-o e 

também convidando o leitor para a navegação. A indagação sobre o percurso e a direção estão 

dadas já na ocasião da transferência do Recife, antes do embarque para o Rio de Janeiro: 

 

Insensatez. Tinham nos jogado para o norte; de repente, sem razão concebível, 

atiravam-nos em sentido contrário. Corridas de automóvel, dozes horas a rolar num 

trem, quinze dias de repouso forçado para ouvir as ameaças de um general. E meia-

volta: andar para o sul, depois de ter andado para o norte. Ausência de interrogatório, 

nenhum vestígio de processos. Por que se comportavam daquele jeito? Pareciam 

querer apenas demonstrar-nos que podiam deixar-nos em repouso, em seguida enviar-

nos para um lado ou para outro. [...] Por que à direita? por que à esquerda? O sargento 

não sabe: indicou uma direção por ser preciso variar [...] Haveria proceder mais 

estúpido? (Parte I - XVI, p. 95). 

 

É importante assinalar que, mesmo nos trechos em que estão claramente colocadas a 

insuficiência e a inadequação da palavra, o autor insiste obstinadamente na compreensão da 

lacuna tornada escritura. E o faz também ao assumir seu desamparo no incessante trabalho de 

escavação linguística. Ao mesmo tempo em que revela de forma clara a resistência à metáfora 

como procedimento de elaboração – “só me abalanço a expor a coisa observada e sentida” 

(Parte I - V, p. 41) –, admite a própria fraqueza diante da precariedade do signo linguístico. 

Entretanto, é impelido à execução do projeto, vitimado por uma ‘pulsão’ narrativa. 

Sobre a busca incansável da palavra capaz de significar, a interpretação de Idelber 

Avelar contribui para a compreensão da experiência traumática e de como a metáfora resiste à 

inscrição na narrativa, quando pontua que “a natureza do nome próprio de resistir e manter-se 
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recalcitrante a qualquer conversão em substantivo comum indica que uma batalha tem lugar no 

interior da linguagem” (2011, p. 67). A oposição ao procedimento de tornar comum o 

substantivo que designa a memória da experiência tem, nesse caso, o propósito primeiro de 

preservar a singularidade do vivido. 

Em relação a esse aspecto, é por meio de uma permanente operação sobre a linguagem 

que o autor das Memórias elabora a organização dos acontecimentos e alcança transformar o 

que poderia ser lido como mero relato em narração testemunhal, apontando para o evento em 

si, enquanto ruptura que o sistema carcerário opera na subjetividade. 

 

- O seu número é 3535, anunciou. 

Fiquei um momento absorto, pouco a pouco me inteirei da supressão do meu 

nome, substituído por quatro algarismos. 

- 3535, não se esqueça. (Parte III - XIII, p. 435). 

 

3.3 A voz do outro em um catálogo de sangues 

 

 Situado na cisão entre a subjetividade e a dessubjetivação que caracterizam as 

experiências-limite, o sobrevivente determinado à rememoração e à transmissão da experiência 

vivida precisa, necessariamente, conjugar e articular a reconstrução individual do passado e a 

memória coletiva que o engendra. Na apresentação estética desse panorama de um real que, em 

princípio, recusa a representação, a aproximação do acontecimento na narrativa é alimentada 

essencialmente e de forma determinante por um posicionamento ético e político, assinalado nas 

dimensões de testis e supertes. 

 Além da precariedade e insuficiência das palavras para traduzir o acontecimento 

traumático, na voz do sujeito testemunhal está inscrita a inominável violência e aniquilação 

sofrida por outros homens que compartilharam a mesma vivência e tiveram a voz subtraída, 

muitos deles já mortos ou desaparecidos. 

 Em relação à valoração da voz alheia, é válido observar, inclusive, a preocupação autoral 

no sentido de preservar particularidades da dicção dos companheiros, trazendo para a narrativa 

traços da oralidade e do popular referidos por Walter Benjamin no clássico ensaio “O narrador 

– Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, publicado em 19366. Isso ocorre na referência 

                                                           
6 “A experiência que passa de boca em boca é a fonte a que recorreram todos os narradores. E, entre as narrativas 

escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores 

anônimos” (BENJAMIN, 2012, p. 214). 
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ao estranhamento diante do uso dos pronomes por novatos que chegavam com regularidade ao 

Pavilhão dos Primários.  

 

- Nós disseram... 

Supus ter ouvido mal, não chegava a capacitar-me da estranha combinação. Tornou a 

empregá-la e convenci-me de que não me equivocava. “Nós fizeram.” Que diabo 

pretendia ele com esse disparate? Vendo-o na companhia de latagões membrudos e 

louros, julguei-o europeu do norte, a enganchar-se no português. Eram brasileiros, do 

Paraná. Explicava-se a singularidade pela articulação do pronome oblíquo, de vogal 

aberta, a confundir-se com sujeito. A prosódia justificava o esquisito discurso [...] e a 

confusão pronominal me abalava.  (Parte II - XXVIII, p. 348-9). 

 

 O mesmo procedimento acontece em relação aos estrangeiros presentes no Pavilhão, 

como no episódio em que ocorre a aproximação com um recém-chegado:  

 

A delicadeza fria do russo dificilmente se harmonizaria com os meus hábitos vulgares 

de sertanejo; a minha ignorância compacta iria experimentar dura humilhação junto 

ao saber forte daquele homem doutorado em Leipzig, íntimo de Einstein e de Hegel. 

[...] a pronúncia gutural deformava inteiramente a palavra [...] atacava-lhe a dureza da 

língua: 

 - Vamos deixar de egzagero, não existe egzagero, o que há é exagero, ei-za-

ge-ro. (Parte, p. 210 III - IV. (grifos do autor) 

 

 A incipiente amizade com o ladrão Gaúcho, na Colônia Correcional, expressa em 

variados diálogos diretos e indiretos, traz uma manifestação singular da elaboração narrativa, 

em procedimentos que acabam por materializar mais uma vez a ironia cortante e a crítica aguda 

ao sistema que pontuam as Memórias. 

 

- Ó Gaúcho, como é que você consegue destrancar uma fechadura? 

O paciente indivíduo não se espantava da minha ignorância, mencionava a 

caneta, usava expressões técnicas absurdas. [...] Falava com abundância – e a palavra 

e o gesto davam-me ideia viva da operação: vencido o obstáculo, a chave, impelida 

para diante, caía. 

- Mas isso faz barulho, Gaúcho. 

- Não senhor. Eu estiro um número do Jornal do Brasil por baixo da porta. 

Puxo o jornal e trago a chave. [...] 

Explicava a maneira de cortar uma vidraça, com diamante. Dava um murro no 

vidro, que se deslocava, batia sem rumor em cima do Jornal do Brasil. 

- Ó Gaúcho, informei-me estranhando a repetição, por que essa preferência? 

Outro jornal não serve? 

O ladrão refletiu e esclareceu, muito grave: 

- Vossa mercê compreende: o Jornal do Brasil tem mais páginas, é mais 

grosso. 

[...] E Gaúcho, exposta essa utilidade nova da imprensa, estendia-se por um 

dos seus numerosos casos. (Parte III - XVII, p. 455-456). 
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As escolhas narrativas que evidenciam a tentativa de entendimento e aceitação do outro 

em seus nomes exóticos e peculiaridades mostram que o estatuto de testis do narrador não se 

dissocia da busca de fidelidade na apresentação dos companheiros. O mesmo procedimento 

também está presente nas referências que faz a si próprio na condição de sertanejo. 

A instância ética que se insere na configuração literária do testemunho e da memória 

está relacionada a um diálogo do sujeito consigo mesmo e a uma aguda consciência sobre a 

responsabilidade do escritor pela forma estética. É nesse contexto que o narrador alcança uma 

exemplar representação do outro, ainda que pontuada de inquietude. Em O drama ético na obra 

de Graciliano Ramos, Gustavo Silveira Ribeiro aponta esse procedimento crítico em relação 

aos valores humanos como uma das grandes forças do conjunto da obra do escritor: 

 

Em que pese toda a solidariedade e todo o interesse manifestado pelo escritor em 

relação aos excluídos, em nenhum momento de sua obra ele julga poder discorrer 

sobre eles livremente, sem fazer desse próprio ato motivo de reflexão e angústia. Com 

isso, o autor nunca teve de abrir mão de sua capacidade crítica, mantendo-se a 

distância e recusando uma proximidade coisificante com uma realidade que ele sabia 

não ser a sua. [...] o que chamamos proximidade coisificante tem a ver com certo 

fetichismo do outro, com uma representação ingênua e por vezes complacente da 

alteridade, que transforma toda diferença em simples imagem exótica ou alegoria de 

configurações ideológicas o mais das vezes autoritárias. (RIBEIRO, 2013, p. 110). 

 

 Diante dos inúmeros impasses narrativos, a valorização da pluralidade de vozes 

materializada nas Memórias está entre um dos principais procedimentos autorais que possibilita 

a reencenação da experiência. As escolhas do escritor, em relação a esse aspecto, colocam em 

relevo o projeto autoral de validar não apenas a fala, mas especialmente o discurso dos 

companheiros: “era-me indispensável observar as pessoas, exibi-las com relativa fidelidade” 

(Parte I - XXVI, p. 155). 

O processo histórico em que se encontra inserido o autor-narrador e, por consequência, 

o necessário entendimento que se impõe da perda da própria subjetividade, manifestam-se na 

confiança e na crença que acaba por depositar na “singular sociedade” de diferentes tipos com 

que divide o cárcere. Entre esses companheiros estão reunidos intelectuais e militantes políticos, 

operários, ladrões e vagabundos, oficiais, soldados e faxineiros, e não é a condição social, a 

índole ou os traços ideológicos o que os diferencia na pena do escritor, mas a sua humanidade 

examinada em minúcia, independentemente da condição de “bichos mansos” ou “animais 

desequilibrados” imposta pelos algozes. 
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Para além da crítica aos dispositivos de poder como a prisão, a polícia, a governabilidade 

e a ideologia, é por intermédio da fala dos outros, socialmente não reconhecida, que o 

testemunho nas Memórias opera uma subjetivação mais contundente. A reflexão de Bakhtin 

sobre as modalidades de expressão acolhidas pelo sujeito da enunciação contribui para a 

compreensão dos intervalos e limiares em que se articula essa estratégia narrativa que dá 

visibilidade e amplia a consciência constitutiva do autor. 

 

O problema da orientação da fala para um enunciado do outro tem, também, um 

significado sociológico da mais alta ordem. A fala é, por sua natureza, social. A 

palavra não é um objeto tangível, mas um meio sempre móvel e alterável de 

comunicação social. Nunca remete a uma única consciência, a uma única voz. Seu 

dinamismo consiste em passar de um falante a outro, de um contexto para outro, de 

uma comunidade social para outra, desta para aquela geração. [...] De maneira alguma 

ocorre que cada elemento da comunidade de falantes aprenda a palavra como um 

elemento neutro da língua, livre das intenções e desabitada das vozes de seus usuários 

anteriores. Pelo contrário, ele recebe a palavra de um outro e conduzida pela voz do 

outro [...] permeada pelas intenções de outros falantes. (BAKHTIN, 2002, p. 508-

509). 

 

Se no Pavilhão dos Primários, que reunia presos políticos e militares, a miséria já avulta, 

é na Colônia Correcional que esses exemplos ganham maior significação, pelas condições 

abjetas a que estão todos, incluindo presos comuns, submetidos. A história e as conversas com 

Gaúcho – “Vossa mercê vai me botar num livro” (p. 452) –, a luta com o moleque Cubano para 

que se alimentasse e a correção de um relatório a deputado estão entre os muitos fatos que 

intercalam as ações de violência e maus tratos, fome, doença e morte.  

 O “catálogo de sangues” que Graciliano identifica em muitos dos companheiros, mais 

que expressão da mistura racial fundadora da sociedade brasileira, revela-se latente na reflexão 

que pontua toda a narrativa:  

 

Há entre eles homens de várias classes, das profissões mais diversas, muito altas e 

muito baixas, apertados nelas como em estojos. Procurei observá-los onde se acham, 

nessas bainhas em que a sociedade os prendeu. A limitação impediu embaraços e 

atritos, levou-me a compreendê-los, senti-los estimá-los, não arriscar julgamentos 

precipitados. E quando isto não foi possível, às vezes me acusei. (Parte I - I, p. 13). 

 

 Faz-se oportuno pontuar, neste excerto, o cruzamento das diferentes acepções da voz 

testemunhal, que ultrapassa a posição do sujeito que testemunhou os fatos para se incluir na 

coletividade, como sobrevivente da experiência, sem, entretanto, deixar de arrematar a narração 
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com o inequívoco e crítico posicionamento autoral diante do modelo social que os reuniu no 

cárcere.  

É nessa e em outras escolhas similares, na afirmação de valores e nas relações com a 

alteridade – especialmente nas atitudes de abertura e tolerância para com o outro – que o escritor 

alcança posicionar-se de forma crítica e ideológica para interpretar a opressão policial e a 

violência jurídica vividas no passado em movimento direcionado a um presente histórico. Mas 

não o faz também sem destilar fina ironia, como na reconstrução da “teoria das duas hipóteses”, 

proferida pelo companheiro Apporelly (um dos apelidos do humorista gaúcho Apparício 

Torelly, conhecido como Barão de Itararé), em discurso na Rádio Libertadora, informe regular 

criado pelos presos no Pavilhão dos Primários. 

 

- Fala o Barão, exigiram de vários cubículos. 

Sem demora, uma voz pastosa, hesitante, anunciou a teoria das duas hipóteses. 

Risos contagiosos interromperam com frequência a exposição. Consegui entendê-la 

por alto. Otimista panglossiano, Apporelly sustentava que tudo ia muito bem. 

Fundava-se a demonstração no exame de um fato de que surgiam duas alternativas; 

excluía-se uma, desdobrava-se a segunda em outras duas; uma se eliminava, a outra 

se bipartia, e assim por diante, numa cadeia comprida. Alí onde vivíamos, Apporelly 

afirmava, utilizando o seu método, que não havia motivo para receio. Que nos poderia 

acontecer? Seríamos postos em liberdade ou continuaríamos presos. Se nos soltassem, 

bem: era o que desejávamos. Se ficássemos na prisão, deixar-nos-iam sem processo 

ou com processo. Se não nos processassem, bem: à falta de provas, cedo ou tarde nos 

mandariam embora. Se nos processassem, seríamos julgados, absolvidos ou 

condenados. Se nos absolvessem, bem: nada melhor esperávamos. Se nos 

condenassem, dar-nos-iam pena leve ou pena grande. Se se contentassem com a pena 

leve, muito bem: descansaríamos algum tempo sustentados pelo governo, depois 

iríamos para a rua. Se nos arrumassem pena dura, seríamos anistiados, ou não 

seríamos. Se fôssemos anistiados, excelente: era como se não houvesse condenação. 

Se não nos anistiassem, cumpriríamos a sentença ou morreríamos. Se cumpríssemos 

a sentença, magnífico: voltaríamos para casa. Se morrêssemos, iríamos para o céu ou 

para o inferno. Se fôssemos para o céu, ótimo: era a suprema aspiração de cada um. E 

se fôssemos para o inferno? A cadeia findava aí. Realmente ignorávamos o que nos 

sucederia se fôssemos para o inferno. Mas ainda assim não convinha alarmar-nos pois 

essa desgraça poderia chegar a qualquer pessoa, na Casa de Detenção ou fora dela.  

(Parte II - V, p. 219-20). 

 

 É oportuno observar que a presença, na obra, de mais de duas centenas de pessoas reais 

entre os milhares que povoaram os porões do Estado Novo, tornadas personagens no edifício 

arquitetado e construído nas Memórias, sugere o limiar da narrativa entre o vivido e 

testemunhado e o acontecimento feito narrativa por meio da rememoração.  Não é possível, 

entretanto, excluir desse emaranhado de ressonâncias e cruzamentos os outros dois estatutos 

testemunhais: seja pela visão do terceiro diante dos fatos (testis), seja pela condição da vivência 

pessoal enquanto sobrevivente (supertes). 
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3.4 Escritura refratada em alternâncias e dobras 

 

Nas operações de produção do pensamento inscritas na língua, a singularidade da 

experiência está dada não na transparência, mas em uma opacidade que se constrói na escolha, 

no arranjo e no deslocamento dos referentes, resultando, mais do que enigma para a decifração, 

um jogo de duplicidades e anamorfoses, espelhamento refratado do/no outro. É na combinação 

desse conjunto de elementos e funções que o literário forja nova potência de sentidos. 

Os modos de narrar e os procedimentos que os engendram, nas Memórias, criam um 

conjunto de alternâncias de uma voz narrativa que recusa a subjetividade do pronomezinho 

irritante “eu”, mas que também não deixa de marcar o seu posicionamento crítico. Esses 

expedientes manifestam-se tanto no posicionamento do narrador, que cede sua posição de 

centralidade, como nas práticas privilegiadas de discurso metalinguístico, ao expor as fraturas 

entre o escrito e o testemunhado, a memória e o esquecimento, o real e o verossímil. 

O discurso narrativo, ao se apropriar de procedimentos ficcionais, assume, para poder 

dizer o testemunho, um exercício de possibilidades manifestas em vozes e alteridades, o que 

lhe confere novo poder de linguagem. Somente assim o narrador cria lugares de 

verossimilhança, na construção e transposição fraturada de uma realidade traumática tornada 

escritura também ao se deixar atravessar pela coletividade. Nesse processo de reelaboração do 

testemunho, a palavra está necessariamente refratada em ocultamentos e silêncios para dizer a 

verdade da experiência. 

Nas distorções entre o vivido, o rememorado e o escrito, ainda que o narrador insista em 

manter a objetividade, muitas vezes, admite o próprio fracasso, multiplicando a perplexidade 

diante das situações.  

 

Insuficiências do ramerrão. Umas [peças da narrativa] se reduziam, quase se 

anulavam, outras avultavam, miudezas ampliadas. Restava saber se era exequível uma 

aparência de realidade isenta da matéria que nos cai debaixo dos sentidos. Essa 

questão me perseguia, muitas vezes me desviava [...] Conseguiria um sujeito livre, em 

casa, diante de uma folha de papel, adivinhar como nos comportávamos entre aquelas 

paredes escuras? (Parte II - XXIII, p. 322). 
 

Observa-se, nesse trecho, o questionamento ao qual se lança o narrador dividido entre a 

fidelidade ao acontecimento traumático e as deformações inevitáveis, por redução ou 

amplificação, que a narrativa revela. Reside aí a reflexão sobre a ética do escritor na busca pela 
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forma literária que consiga captar o que de antemão sabe ser inapreensível nessa busca fadada 

ao fracasso de uma representação fraturada e em crise.  

A tentativa de se libertar da obrigatoriedade de sentido – ou autonegação – como 

condição do que é inacessível na arte, revela-se, assim, plena da negatividade que media de 

forma decisiva a narrativa de teor testemunhal. Na língua, essa lacuna é o desejo de sentido, 

gesto, balbucio ou estado negativo que o filósofo Alain Badiou chama “o inominável”7, ou seja, 

a impotência de nomear e interpretar o acontecimento que constitui tanto o princípio do ato 

testemunhal como o da narrativa desejosa de configurá-lo.  

Essa potência de não, que pode ser compreendida como “capacidade de um não 

exercício8” (CASTRO, 2013, p. 165), conjuga potência e impotência, como se não fosse mais 

possível identificar afirmação ou negação, aceitação ou recusa, permanecendo-se, assim, em 

uma zona de incerteza e indefinição. 

 

A preocupação encheu a madrugada longa. Que horas seriam? [...] Esquisita 

insensatez. Achava-me a bordo, a vacilar numa tábua estreita, e não queria persuadir-

me disso. Como iria comportar-me? Extravagaria sem perder a memória, diria ao 

concluir um disparate: – “Quando eu tinha juízo...” Recusa dos fatos evidentes, 

sombras, lacunas, o espírito a divagar à toa; e o exame disto, a análise do desarranjo, 

a convicção de que vamos achegando, passo a passo, da treva completa. O enjoo me 

livraria da angústia, desejei experimentá-lo, desamparar-me como um saco vazio, 

eximir-me da consciência e ignorar que a perdia. Nada disso. Os olhos arregalados, 

sempre a fumar, serenamente. Absurdo. Havia uma queda, vertigem, torvelinho, que 

nenhum gesto revelava. Parecia-me observar o interior de outra pessoa. Julgo na 

verdade que estive doido. (Parte I - XVIII, p. 113). 

 

O trecho acima reforça a perplexidade do narrador frente à impossibilidade de 

estabelecer interpretação sobre a experiência. É visível aí o gesto de dessubjetivação no 

distanciamento do polo subjetivo entranhado nas sensações do eu que rememora, deslocando-

se para se observar de um outro ponto de vista, como aquele que escreve, exercendo a função-

autor no próprio discurso, como um “eu” esvaziado de marcas pessoais para se inscrever no 

gesto autoral, ilegível e impossível de ser fixado num ponto específico. 

                                                           
7 “Uma verdade se depara com a rocha de sua própria singularidade, e é apenas aí que se enuncia, como impotência, 

que uma verdade existe. Chamemos esse deparar o inominável. O inominável é aquilo cuja nomeação uma 

verdade não pode forçar. Aquilo cuja transformação em verdade ela não pode antecipar” (BADIOU, 2002, p. 38) 

(grifos do autor). 
8 Segundo o autor de Introdução a Giorgio Agamben. Uma arqueologia da potência, as referências primeiras para 

a reflexão agambeniana têm origem nos volumes De anima e Metafísica, de Aristóteles, e confrontam potência e 

impotência para chegar ao conceito de “potência de não”. 
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É na própria construção da escrita – em sua face de não poder dizer o que gostaria de 

dizer e nas pegadas do sujeito da enunciação em desaparição – que se estabelece o lugar buscado 

pelo testemunho e pode ser materializada a experiência para além da normatização literária, em 

gesto ilegível e impossível de se fixar que caracteriza a escritura. Esse dizer suspenso em 

limiares e fraturas, a meio caminho do que ficou por dizer, alcança, assim, inscrever-se nas 

fronteiras do visto, do vivido e da sua interioridade em uma configuração discursiva capaz de 

constituir e preservar o testemunho. O poder da linguagem confere, então, a possibilidade de 

transmissão que a voz pura autoral não alcançaria. Isso se dá exatamente no movimento de 

caminhar em direção à disseminação do eu em vários outros – a dessubjetivação – que cria novo 

lugar na língua e no espaço literário da narrativa de Memórias do cárcere. 

Ao tentar se aproximar do vivido, a narrativa não encontra possibilidade de resgatar a 

totalidade da memória – o que configuraria um simples relato –, mas somente pode ser 

construída no movimento de se acercar do real e percorrer as distâncias em relação ao passado. 

Essa proximidade da experiência, entretanto, não apenas presentifica o acontecimento, como 

pondera Blanchot, mas reafirma seu estado de por vir e sua relação com o presente, enquanto 

encontro “afastado do lugar e do momento em que se afirma, [...] dinâmica imaginária em que 

a ausência se realiza [... ponto] do qual gostaria de nascer a palavra que o pronuncia” (2013, p. 

12). 

 

O rebanho movia-se, transpunha a porta, conjugava-se numa extensa linha, 

atravessava o curral de arame, o pátio branco. E achava-me só, um livro na mão, 

espremendo os miolos inutilmente para entendê-lo. Pezunhava numa página, lia cinco, 

seis vezes, largava a brochura desanimado. A leitura se havia tornado impossível; 

contudo aventurava-me a escrever. Se aquelas folhas me aparecessem hoje, 

desconexas, medonhas, revelariam a minha perturbação, a fraqueza do espírito. (Parte 

III - XXI, p. 469). 

 

 Cabe pontuar que esse entendimento das Memórias como suspensão – na vacilação entre 

se definir como resposta ou não-resposta – significa, também, posicionamento do autor frente 

à experiência da prisão e exercício crítico diante do seu tempo. O homem marcado pela 

experiência recria-se na escritura e no signo da alteridade, e o faz sem concessões políticas ou 

partidárias. Ao contrário, “a resposta à experiência duramente presenciada prima pela 

metatextualidade, pela elaborada consciência de si e de seu papel como sujeito histórico”, 

pontua Gustavo Silveira Ribeiro (2013, p. 193), em referência à articulação da obra do autor 

com a reflexão filosófica de Jacques Derrida sobre a resposta e a responsabilidade.  
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Na narrativa memorialista de testemunho, essa resposta está impressa na 

responsabilidade em relação aos vivos, em clara referência à necessidade de compreensão de 

um presente histórico totalitário e violento, mas também na responsabilidade com os mortos, 

ou as vozes dos prisioneiros silenciados pelo tempo e pelas versões oficiais dos fatos. “[...] 

responder é surpreender a si e aos outros, é lançar de volta, modificada, a carga que lhe foi 

depositada sobre os ombros” (RIBEIRO, 2013, p. 210). Somente ao indivíduo como produtor 

de discurso, tornado presença-ausência nas sombras e nos vazios da escritura, está dada a 

articulação e a possibilidade de validação do vivido. 

  

3.5 Gesto autoral, testemunho e resistência 

 

Ao reivindicar o lugar vazio autoral, no gesto que encena o rumor das vidas – não 

representadas e não ditas –, Graciliano Ramos desdobra a ilegibilidade destacada no “gesto 

autoral”, movendo-se intencionalmente para o umbral da narrativa, em íntima conexão com o 

modo como Agamben entende esse “gesto”: 

 

[...] Se chamarmos de gesto o que continua inexpresso em cada ato de expressão, poderíamos 

afirmar então que, exatamente como o infame, o autor está presente no texto apenas em um 

gesto, que possibilita a expressão na mesma medida em que nela instala um vazio central. 

(2007, p. 59; destaque nosso). 

 

 E aqui está um núcleo complexo de sua reflexão, pois vincula o lugar vazio do autor 

àquele de uma voz que foi silenciada por algum tipo de dispositivo de poder. No caso, refere-

se à “Vida dos homens infames”9, de Foucault, prefácio de um conjunto de documentos de 

arquivo, cujos registros, feitos por anônimos funcionários, não tiveram a mínima intenção de 

representar essas “vidas infames”, que, mesmo silenciadas, ou justamente por isso, são 

testemunhas da opressão. Nada melhor do que as próprias palavras de Foucault, retomadas no 

discurso de Agamben, para aclarar essa desafiadora questão: 

 

Como se deve entender o modo dessa presença singular, em que uma vida nos aparece 

unicamente por meio daquilo que a silencia e distorce com uma careta? Foucault parece se dar 

                                                           
9 O original “La vie des hommes infâmes” foi publicado em 1977 em Les Cahiers du Cheminn, n. 29, p. 12-29, 

conforme nota da edição de A vidas dos homens infames. In: O que é um autor? 8. ed. Lisboa: Vega, 2012, p.89-

128. O prefácio de Foucault integra uma reunião de arquivos do internamento do Hospital Geral e da Bastilha no 

século XVIII, reunido no volume dedicado às cartas régias com ordem de prisão (lettres de cachet). 
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conta dessa dificuldade: “Não encontrareis aqui”, escreve, “uma galeria de retratos; trata-se, pelo 

contrário, de armadilhas, armas, gritos, gestos, atitudes, astúcias, intrigas, cujo instrumento 

foram as palavras. Vidas reais foram ‘postas em jogo’ (jouées)10 nessas frases; não quero dizer 

que ali foram figuradas ou representadas, mas que, de fato, a sua liberdade, a sua desventura, 

muitas vezes também a sua morte e, em todo caso, seu destino, foram, ali, pelo menos em parte, 

decididos. Esses discursos realmente atravessaram vidas; essas existências foram efetivamente 

riscadas e perdidas nessas palavras”. (FOUCAULT, 2012, p. 96 apud AGAMBEN, 2007, p.59) 

 

 No ensaio “O autor como gesto” (2007c), em que Agamben retoma a reflexão de 

Foucault sobre esse conjunto de documentos de arquivo, está clara a articulação do discurso do 

poder com o que o filósofo chama “vidas em jogo” para significar a ausência do autor. Ele 

mostra que os escribas anônimos de cada um dos registros que compõem a obra não se 

apresentam como autores, mas, ao contrário, permanecem nas sombras. Naqueles registros, não 

há testemunhas, mas um “incessante corpo-a-corpo com os dispositivos de poder”, aí incluída 

a linguagem. Por isso, essas vidas relatadas não pertencem a ninguém, permanecem no umbral 

do texto, às “bordas do arquivo” (2007c, p. 63), e os registros não têm a intenção de representá-

las pela narração. 

 

“[...] Pretendi que se tratasse sempre de existências reais; que se lhes pudesse dar um 

lugar e uma data; que, por detrás destes nomes que já não dizem nada, por detrás 

destas palavras breves e que bem podem na maior parte da vezes ter sido falsas, 

enganadoras, injustas, exorbitantes, tenha havido homens que viveram e morreram, 

com os seus sofrimentos, as suas malfeitorias, os seus ciúmes, as suas vociferações. 

Bani pois tudo o que pudesse ser imaginação ou literatura [...] Fiz questão que estes 

textos mantivessem sempre uma relação, ou antes, o maior número possível de 

relações, com a realidade: não apenas que se lhe referissem, mas que nelas 

operassem; que fossem uma peça da dramaturgia do real [...]” (FOUCAULT, 

2012, p.94-95; destaque nosso). 

 

 

Exatamente isso é o que faz Graciliano em Memórias do cárcere, no sutil cruzamento 

entre a função-autor e o lugar vazio de tantas vidas infames que estariam silenciadas não fosse 

o resgate da escritura na qual, paradoxalmente, ainda continuam ausentes porque a palavra 

autoral é incapaz de recuperá-las tais quais foram. No entanto, essa voz muda sobrevive, ainda 

que por meio de restos, nas lacunas, esquecimentos e falhas da memória de um discurso 

fragmentário e consciente de sua incapacidade de representar. Tal é o testemunho que a própria 

                                                           
10 É preciso ler nesse termo usado por Foucault o seu duplo sentido, como nos alerta Agamben, isto é, jouée possui 

também um significado teatral, de modo que poderíamos entender também que “vidas foram colocadas em cena, 

recitadas”. No entanto, o ponto fulcral é aquele em que se pergunta sobre o porquê de o agente, aquele que pôs em 

jogo as vidas, ficar intencionalmente na sombra?  
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escritura nos oferece por meio do metadiscurso disseminado pelo livro todo, como ocorre no 

trecho em destaque: 

 

Realmente não tinha nenhuma ideia a respeito do meu destino. Desejaria regressar ao 

Pavilhão dos Primários, assistir às conferências do Rodolfo Ghioldi, rir com as 

brincadeiras de Aporelly, acompanhar o jogo difícil de Pompeu Accioly, campeão de 

xadrez. Essas figuras, desbotadas, ressurgiam, ganhavam nitidez. Ao mesmo tempo 

ia-se apagando a gente anônima e esquiva que me povoara o extenso pesadelo e vinha, 

com pisadas leves, muda e invisível, arrancar-me da mão o cigarro. Não me seria 

possível reconstituir no futuro a massa informe, imponderável. (Parte III – XXXI, p. 

519). 

 

Esse procedimento narrativo é o responsável pelo apagamento das marcas pessoais não 

apenas dos companheiros de cárcere, mas especialmente de um eu que rememora apenas. Nesta 

passagem, a narrativa privilegia um outro ponto de vista de um eu que se coloca à distância, no 

futuro, refratando e dispersando subjetividades entre a função-autor e o autor real, mas também 

entre o narrador que seleciona, encadeia e narra e seu outro que escreve, entre a personagem e 

a pessoa, entre o leitor inscrito no texto e aquele real, do outro lado do livro, que vive cada cena 

em cumplicidade testemunhal. 

 Essa natureza híbrida percorre os episódios de encontro com a alteridade de diferentes 

formas. A conversa com o advogado Sobral Pinto – “primeiro interrogatório a que me 

submetiam” –, nas páginas finais do volume, é um desses momentos, em que se renova a 

sugestão de novo desdobramento do escritor, claramente referido a outro eu ficcional, cindido 

pela condição de prisioneiro, mas também de escritor e crítico da sua época. 

 

- Não há processo. 

- Dê graças a Deus, replicou o homem sagaz, espetando-me com o olhar duro 

de gavião. Por que é que o senhor está preso? 

- Sei lá! Nunca me disseram nada. 

- São uns idiotas. Dê graças a Deus. Se eu fosse chefe de polícia, o senhor 

estaria aqui regularmente, com processo. 

- Muito bem. Onde é que o senhor ia achar matéria para isso, doutor? 

- Nos seus romances, homem. Com as leis que fizeram por aí, os seus romances 

dariam para condená-lo. 

Não me ocorrera tal coisa. Os meus romances eram observações frágeis e 

honestas, valiam pouco. Absurdo julgar que histórias simples, produto de mãos 

débeis e inteligência débil, constituíssem arma. Não me sentia culpado. Que diabo! 

O estudo razoável dos meus sertanejos mudava-me em dinamite. O duro juízo do 

legista esfriou-me. (Parte IV - XXIV, p. 660-61; destaque nosso). 

 

A vida tornada narrativa, no alinhavo de fatos vividos no testemunho de vidas alheias e 

na própria sobrevivência, está mediada por uma memória que também a transforma, toma os 
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limiares e lugares de passagem que se estabelecem nesse deslocamento como oportunidades 

para que o narrador – eu que fala e se fala – desative os dispositivos preestabelecidos na 

linguagem. O acontecimento que se tece nesse movimento, segundo Agamben, é o que permite 

ao autor tornar-se “fiador da própria falta na obra em que foi jogado” (2007, p. 63). 

O mesmo se dá nas situações em que o narrador se surpreende por não conseguir atar a 

realidade à elaboração literária. A ele não se permite nova leitura das situações, mas um claro 

sentimento de impotência, movimento marcado por angústia. A precariedade de entendimento, 

marca-se de ilegibilidade. 

 

[...] sentia-me atordoado, como se me dessem um murro na cabeça. Julgava-me autor 

de várias culpas, mas não sabia determiná-las. Arrependia-me vagamente de asperezas 

e injustiças, ao mesmo tempo supunha-me fraco, a escorregar em condescendências 

inúteis, e queria endurecer o coração, eliminar o passado, fazer com ele o que faço 

quando emendo um período – riscar, engrossar os riscos e transformá-los em 

borrões, suprimir todas as letras, não deixar vestígio de ideias obliteradas. (Parte 

I - V, p. 35; destaque nosso). 

 

Neste trecho da narrativa, é possível observar o enfrentamento com o passado e a 

memória por meio do gesto oblíquo da função-autor, que o vê como material informe, a ser 

construído pela escritura que o transformará em “borrão impreciso” daquilo que poderia ter 

sido, mas não foi, ou do que foi, mas poderia ter sido de outro modo. Passado aberto à 

contingencia e não à necessidade, o que equivaleria a encerrar sua potência, conforme afirma 

Agamben: 

 

“[...] é séria a relação com o passado que não o transforma simplesmente em 

necessidade, mas que sabe repetir a sua possibilidade – inclusive e sobretudo a 

possibilidade de não ser (ou ser de outra maneira), ou seja, a contingência. (2007a, p. 

252). 

 

 À operosidade essencialmente política desse movimento, de uma perspectiva na qual se 

é governado pela necessidade, o narrador das Memórias contrapõe uma inoperosidade 

entendida ainda como recusa à aceitação do cárcere em suas múltiplas perspectivas, da prisão 

à língua. A metadiscursividade presente na reflexão sobre a proposta de Cubano para que se 

recolhesse, ao invés de pôr-se em formatura geral, reflete esse movimento de indagação e 

acentua, ainda, o caráter de não apenas fazer referência à realidade, mas de preservar as relações 

dessa realidade e nelas operar, como apontado por Foucault em “A vida dos homens infames”.  
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Tinha-me esforçado por esquivar-me, ser uma partícula invisível na turba, linha de 

quatro algarismos no catálogo de Cubano. Obrigavam-me a sair da massa anônima, 

personalizavam-me e, além de tudo, conferiam-me distinção perigosa. Aquilo era tão 

burlesco e tão lastimoso que me senti como um ator infeliz chamado à cena para 

receber vaia. Tive a impressão de me haverem posto um rabo de papel e orelhas de 

burro. O horrível escárnio me levava ao desespero. Talvez não fosse escárnio: era 

possivelmente vaidade maluca, desejo de apontar no rebanho triste e submisso um 

animal diferente dos outros. [...] Não me perseguia nenhuma recordação de 

grandeza: ocupava-me em ofícios miúdos e entregara-me à difícil manufatura de 

alguns livros pouco mais ou menos desconhecidos. Tinha razão para julgar-me 

um autor inédito. Curiosa deferência num lugar onde os homens se nivelavam [...] a 

definhar na piolheira, o crânio devastado a máquina. (Parte III – XIX, p. 463; destaque 

nosso). 

 

O narrador das Memórias, que em nenhum momento se pretende dissimulado, depara-

se, não raras vezes, com a impossibilidade de representar. E é exatamente no gesto autoral de 

suprimir-se que reforça a perspectiva de releitura sobre os comportamentos e atitudes diante do 

poder estabelecido. 

 

- Vão levar Olga Prestes. 

A queixa lúgubre deixava-me em situação penosa. Nenhuma 

verossimilhança: com certeza aquilo era boato, consequência de imaginações 

desregradas. Vivíamos num ambiente de fantasmagorias. Asserções imprevistas me 

deixavam zonzo, entre a realidade e o sonho, a perguntar a mim mesmo, considerando 

um homem que se transformava em duende: “Estará doido? Ou serei doido eu?” (Parte 

IV – XX, p. 636). 
 

 Esse gesto literário que implica a potência da palavra e pressupõe a experiência de 

passagem entre a impossibilidade e a possibilidade de dizer, como componente essencial, está 

fraturado na disseminação de vozes inscritas na narrativa. Diante da crise que se instaura nessa 

autoria cruzada, as interdições da memória e da representação da experiência de degradação só 

podem alcançar visibilidade na invisibilidade e no vazio do não-lugar da escrita, seja no gesto 

dessubjetivado do autor, seja no do leitor, inscritos ambos no inacabamento do discurso 

narrativo feito acontecimento.  

A potência a que aqui se refere compreende necessariamente uma impotência. Essa 

condição de um não exercício do homem, referida por Agamben na conferência “Arte, 

inoperatividade, política” realizada em Porto em 200711, é pressuposto na reflexão sobre a arte 

e a política enquanto territórios correlacionados ao conceito da inoperosidade e está pontuada 

ao longo da obra do filósofo. 

                                                           
11 A conferência de Agamben integra os encontros realizados pela Fundação Serralves entre março e junho de 

2007, por meio do Programa “Crítica ao Contemporâneo”, que reuniu também os filósofos Giacomo Marramao, 

Jacques Rancière e Peter Sloterdijk, publicada depois no volume Conferências Internacionais Serralves. 
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Ao se partir do pressuposto de que o pensamento e o entendimento humanos 

caracterizam-se pela condição de potência, a propensão de se esperar pelo ato pode parecer 

inequívoca. Mas é exatamente no sentido oposto – da potência de não – que o filósofo italiano 

pensa o indivíduo na atualidade, ao afirmar que não é a utilidade operacional o que caracteriza 

o ser humano. Na entrevista “O pensamento é a coragem do desespero”, essa reflexão sobre o 

conceito está colocada de forma esclarecedora. 

 

A insistência no trabalho e na produção é uma maldição. [...] devemos especificar que 

inoperosidade, da forma como a concebo, não é nem inércia, nem uma marcha 

lenta. Precisamos nos libertar do trabalho, em um sentido ativo – eu gosto muito da 

palavra em francês désoeuvrer. Esta é uma atividade que faz todas as tarefas sociais 

da economia, do direito e da religião inoperosas, libertando-as, assim, para outros usos 

possíveis. Precisamente por isso é apropriado para a humanidade: escrever um poema 

que escapa à função comunicativa da linguagem; ou falar ou dar um beijo, alterando, 

assim, a função da boca, que serve em primeiro lugar para comer. Em sua Ética a 

Nicômaco, Aristóteles perguntou a si mesmo se a humanidade tem uma tarefa. O 

trabalho do flautista é tocar a flauta, e o trabalho do sapateiro é fazer sapatos, mas há 

um trabalho do homem como tal? Ele então desenvolveu a sua hipótese segundo a 

qual o homem, talvez, nasce sem qualquer tarefa, mas ele logo abandona este 

estado. No entanto, esta hipótese nos leva ao cerne do que é ser humano. O ser humano 

é o animal que não tem trabalho: ele não tem tarefa biológica, não tem uma função 

claramente prescrita. Só um ser poderoso tem a capacidade de não ser poderoso. O 

homem pode fazer tudo, mas não tem que fazer nada.12 

 

É a contemplação de si e do seu poder de agir – “tornar inoperativo qualquer poder 

particular de agir e de fazer” (AGAMBEN, 2008, p. 48) – o que permite a reflexão sobre a 

própria força criativa, a adoção de diferentes modos de atuar e o entendimento de outros 

sentidos capazes de acolher nova possibilidade de representação do mundo. A inoperosidade 

seria uma forma de proporcionar ao gesto literário, marcado pela negatividade do ilegível e 

ausente, a oportunidade de desóuvrer, ou desativar, o dispositivo de uso da própria língua, agora 

não mais informativa, mas produtora de acontecimentos “por vir”, isto é, contingentes e não 

necessários, como assinala Blanchot. 

A escavação da memória para recuperar os episódios em que recebeu apoio ou 

intimidação evidenciam o exercício de indagar mais de um sentido. Ao mesmo tempo, o 

confinamento nos escuros porões da história da ditadura do Estado Novo ilumina a vacância do 

poder. Apontar esse vazio, que se alimenta mas também é refutado nas relações coletivas é um 

dos eixos norteadores da forma literária encontrada por Graciliano para enfrentar a 

                                                           
12 Blog da Boitempo. Disponível em: <http://blogdaboitempo.com.br/2014/08/28/agamben-o-pensamento-e-a-

coragem-do-desespero/>. Acesso em: 17 jul. 2015. 

 

http://blogdaboitempo.com.br/2014/08/28/agamben-o-pensamento-e-a-coragem-do-desespero/
http://blogdaboitempo.com.br/2014/08/28/agamben-o-pensamento-e-a-coragem-do-desespero/
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dessubjetivação, tanto aquela imposta pelo sistema carcerário enquanto dispositivo do poder 

constituído, como a que se dá na configuração do próprio discurso, pelos desvios e pela 

dissolução do eu autoral. Inscreve-se como sujeito e experiência na língua, mas também 

privilegia a alteridade. Testemunha viva – em oposição à testemunha integral – e autor capaz 

de articular o discurso da memória em ato, não deixa, entretanto, de fazer referência às 

dificuldades e contradições dessa elaboração, que procura sem cessar a compreensão do vivido, 

particular e coletivamente. 

Pontua-se, ainda, na perspectiva crítica que a obra oferece sobre o momento histórico 

reencenado, o vigor da narrativa como resposta à dupla violência sofrida: física e simbólica. As 

Memórias insurgem-se, no resgate e transmissão de restos, rastros, relatos e testemunhos 

potenciais quase sempre excluídos do discurso público, e para além da reconstrução 

memorialista, também como denúncia dessa mesma eliminação de vozes que o aparato histórico 

ou político não tem por norma divulgar. Trata-se de um posicionamento ético fundado sobre o 

estético como resistência do gesto autoral, entre visibilidade e invisibilidade, por meio de uma 

escrita, também ela posicionada nesse não-lugar entre relato e narração; subjetividade 

memorialista e deslocamento do eu por meio do exercício de dessubjetivação, isto é, do 

apagamento das marcas do “pronomezinho irrtitante”. 

É importante observar que tanto a perda das notas tomadas na prisão como a insistência 

em escrever referida do início ao fim da narrativa ganham relevo na reconstituição de alguns 

diálogos durante a permanência na Colônia Correcional. As palavras do autor, registradas em 

crônica muito antes de iniciar a produção das Memórias, no volume Linhas Tortas (1976), estão 

claramente colocadas na conversa com o diretor suplente da Colônia, pouco antes de voltar à 

Casa de Detenção:  

 

[...] E experimentei de chofre a necessidade de expandir-me numa clara ameaça. A 

desarrazoada tentação era tão forte que naquele instante não me ocorreu nenhuma 

ideia de perigo. 

– Levo recordações excelentes, doutor. E hei de pagar um dia a hospitalidade 

que os senhores me deram. 

– Pagar como? exclamou a personagem. 

– Contando lá fora o que existe na Ilha Grande. 

– Contando? 

– Sim, doutor, escrevendo. Ponho tudo isso no papel. 

O diretor recuou, esbugalhou os olhos e inquiriu carrancudo: 

– O senhor é jornalista? 

– Não senhor. Faço livros. Vou fazer um sobre a Colônia Correcional. 

Duzentas páginas ou mais. Os senhores me deram assunto magnífico. Uma história 

curiosa, sem dúvida. 
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O médico enterrou-me os olhos duros, o rosto cortante cheio de sombras. Deu-

me as costas e saiu resmungando: 

– A culpa é desses cavalos que mandam para aqui gente que sabe escrever. 

(Parte III - XXX, p. 516). 
 

O excerto potencializa ainda a prevalência do plano autoral em diálogo com as intenções 

anunciadas no primeiro parágrafo do livro, sem, contudo, excluir o estatuto da testemunha bem 

como daquele que também viveu a experiência. Esse cruzamento dos estratos de testis, supertes 

e auctor acaba por definir a obra como uma escritura sem classificação. Nesse híbrido, 

entretanto, manifesta-se de forma clara a dicção autoral como instância organizadora e 

dominante. 

À simplicidade de um discurso histórico, o estatuto de verdade do projeto autoral 

realiza-se na própria escritura tornada testemunha, seja no desdobramento dos eus, seja na 

multiplicação das vozes dos outros. Na alteridade ampliada ao longo da memória testemunhal, 

cabe à língua, especialmente, a função de testemunho, isto é, de tornar-se voz em nova 

configuração discursiva como performance e acontecimento.  

Esse exercício de se colocar na língua – que se manifesta em convite também ao leitor 

– desautoriza, assim, a mera acumulação de bens simbólicos para transmitir uma experiência 

que ecoa, desde o seu lançamento, há mais de sessenta anos, como possibilidade de se sinalizar 

um outro porvir, história em aberto, construção continuada do presente. A análise da arquitetura 

enunciativa permite, assim, evidenciar que não apenas a escritura, mas também a leitura da 

obra, alcançam estatuto de testemunhas do não-lugar construído pela crise representacional que 

a narrativa instaura. As Memórias insurgem-se, nesse sentido, como desafio a qualquer teoria 

classificatória. 

A esse respeito, merece referência ainda a reflexão presente no prefácio e também no 

texto “Apostila” – que pode ser considerado posfácio do volume Estâncias: a palavra e o 

fantasma na cultura ocidental –, em que se faz contundente defesa da lacuna como fundamento 

de toda construção crítica13. O valor da obra encontra-se, dessa forma, mais no que ela não 

expressou do que naquilo que sugeriu. É na descriação, nos vazios e lacunas potenciais 

conservadas em suas proposições, que está a força propulsora de uma obra e a possibilidade 

aberta para a leitura e a crítica, conforme assinala Agamben. “Este ato de descriação é, 

                                                           
13 “[...] uma obra que merecesse ser qualificada como crítica só podia ser aquela que incluísse em si mesma a 

própria negação e cujo conteúdo essencial fosse assim exatamente aquilo que nela não se encontrava” 

(AGAMBEN, 2007, p. 9). 
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propriamente, a vida da obra, o que permite a sua leitura, sua tradução e sua crítica [...] e foge 

sempre, em alguma medida, do seu autor” (2007a, p. 252-253). 

Interessante é perceber que esse ato de descriação, ao qual Agamben se refere, fica 

configurado nas Memórias do cárcere não apenas na recusa ao registro literário do vivido 

imediatamente após a conquista da liberdade pelo autor, mas também no inacabamento de seu 

final. Com efeito, a não escrita do último capítulo das Memórias do cárcere é resultado de uma 

procrastinação sem justificativa razoável do autor, que respondia às referências dos familiares 

sobre o tema com sugestões vagas de que poderia, se quisesse, resolver o assunto em uma 

semana. A composição que daria por encerrado o livro nunca foi realizada, sendo de autoria do 

filho Ricardo Ramos a “Explicação final”, na qual consta a breve sugestão do escritor de que a 

narrativa sobre a liberdade e o último capítulo talvez pudessem ter “um fim literário”, mas 

“seria inútil concluir dessa maneira”, teria emendado o autor, pois nada mais havia a acrescentar 

“que pretendesse valorizar, ou tivesse influência no conjunto” (Explicação Final, p. 678). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A identificação e a análise dos procedimentos que caracterizam a narrativa de Memórias 

do cárcere pretendeu contribuir, nesta pesquisa, para o desvendamento da forma híbrida 

literário-memorialista e testemunhal que a constitui. Marcada pela articulação de diferentes 

estatutos testemunhais de testis, supertes e auctor, e das operações de resgate da memória, que 

reivindicam necessariamente a presença de elementos ficcionais, a composição das Memórias 

instaura não apenas uma tensão que singulariza a narrativa, mas desafia a sua classificação. A 

análise do texto e do discurso permitiu selecionar e examinar fragmentos que demonstraram a 

prevalência do plano autoral na arquitetura do livro. 

À revisão da fortuna crítica sobre a obra – em seus estudos relacionados a tempo e 

memória, autoria e desdobramentos do eu e a pressupostas éticos – somaram-se reflexões mais 

recentes, relacionadas ao fenômeno do testemunho, como premissa para a nova investigação 

proposta. É imperioso destacar que não se pretende, nesta dissertação, uma demonstração de 

verdade, mas a ampliação da reflexão sobre alguns conceitos do ponto de vista da sua 

interpretação e correlação com o corpus.  

A resposta ora apresentada à pergunta que orientou todo o esforço de pesquisa – qual é 

o lugar narrativo ocupado pelas Memórias do cárcere na articulação entre memória, 

ficcionalização e testemunho? – não se pretende definição categórica, mas a ampliação de 

lacunas que ensejam nova leitura da obra em questão e a abertura de possibilidades para novos 

estudos. 

Cumpre observar, em princípio, que a obra ultrapassa o modelo de ficção realista, 

mesmo estruturando-se sob o signo do memorialismo, porque tem como germe a apresentação 

ou a narração feita acontecimento, ao invés da representação, de uma experiência real de 

violência e de trauma, que vitimou centenas de opositores do regime do Estado Novo. A esse 

propósito, o entrecruzamento de condições testemunhais que caracteriza a autoria na narração 

já evidencia um imbricado jogo de ressonâncias: de testis, enquanto testemunha do 

acontecimento que vitimou outras pessoas, passando por superstes, como sobrevivente dessa 

mesma experiência, a auctor, o sujeito capaz de articular e validar esteticamente o vivido. No 

testemunho, a irredutibilidade ao real do acontecimento e a intrínseca dificuldade de sua 

representação estão ainda marcados pela força da coletividade e de um posicionamento crítico 

e ético.  
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Em relação à memória, impõem-se outros desafios para a elaboração literária, que 

conjugam uma multiplicidade de sentidos e recordações voluntárias e involuntárias inscritas na 

criação de um novo espaço narrativo, feito de desvios. Essa oposição da narrativa ao relato, 

apontada por Blanchot em O livro por vir, é o que irá presentificar a memória, conferindo-lhe 

a possibilidade de ser acontecimento, “em direção daquele lugar que parece prometer o poder 

de falar e de narrar, com a condição de ali desaparecer” (2013, p. 9). 

No depoimento sobre a experiência individual e coletiva e no trânsito entre as diferentes 

instâncias testemunhais, a composição literária inscreve-se ainda em uma zona espacial e 

temporal que não se fixa, mas privilegia a experiência de não-lugares de passagem, ilegibilidade 

e vazios potencias de sentidos imprevistos. Assim, está por princípio fraturada, revelando-se, 

muita vez, por ambivalência entre a condensação e a dilatação que marcam seu tecido, em um 

duplo movimento de fios que percorre a narrativa. 

As Memórias são permeadas por um elenco de procedimentos literários que demonstram 

como o plano autoral e escritural sustenta-se, com destaque para: a metamorfose do relato em 

narração, a construção de alteridades, a disseminação da centralidade do sujeito que rememora 

em outros eus e pontos de vista, a busca obsessiva pela palavra confrontada com a precariedade 

do signo e a crise da representação.  Mas é na combinação e alternância dos extratos 

testemunhais de testis, supertes e auctor que o narrador cria novos espaços para o exercício da 

sua arte de narrar, apagando as marcas do eu, o “pronomezinho irritante” ao qual tantas vezes 

o narrador e seu outro – o eu que escreve – referem-se. 

Em relação aos estatutos da testemunha, faz-se necessário recuperar cada uma das 

acepções etmológicas da palavra para mostrar que a prevalência dos extratos de testis e supertes 

é de difícil identificação. A visão do terceiro sobre o acontecimento e o sofrimento alheio 

divide, com a vivência e a proximidade do acontecimento-limite (a sobrevivência), uma 

potencialidade política e responsabilidade histórica de reconstituição dos fatos. Ao mesmo 

tempo, a palavra dessa testemunha está cindida na fratura imposta pela catástrofe. Aí 

descortina-se a única possibilidade de tornar o ilegível desse testemunho factível, pela 

articulação construída no arranjo e rememoração autoral. 

Os modos de narrar e os procedimentos que os caracterizam criam, assim, entre o real e 

o verossímil, um conjunto de alternâncias de uma voz narrativa que recusa a subjetividade do 

pronomezinho irritante “eu”, despersonalizando-o para assinalar um posicionamento que se 

pretende crítico. No vértice da ambiguidade instalada nessa escritura pontuada de 
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deslocamentos e, por isso, tornada navegação conflituosa, é um escritor realista que articula o 

atravessamento de fronteiras entre o visto, o ouvido, o vivido e as fronteiras de si próprio em 

busca de materialidade discursiva e elaboração estética. 

No percurso de tentar formular o que estaria inscrito do reino contingente da 

representação, suspenso entre uma possibilidade e uma impossibilidade de dizer, os processos 

paradoxais de subjetivação e dessubjetivação revelaram-se elementos centrais para conferir 

singularidade a essa escritura híbrida e permitir a materialização de uma nova forma de 

experienciar a linguagem e confrontar paradigmas e categorias literárias para fundar a 

possibilidade de realização do testemunho. 

 Diante da exigência de narrar, que atormenta o sobrevivente, a ficcionalização da 

memória acaba por provocar um deslocamento que leva à pulverização de alteridades e faz com 

que a palavra dos outros amplie perspectivas e pontos de vista, fortalecendo a narração em 

oposição ao simples relato ou registro do vivido. Mas é também no paradoxo e oposição 

construídos pela dessubjetivação de um indivíduo que recusa o conforto de um lugar 

determinado na produção do discurso e escolhe mexer-se entre a opressão da sintaxe, da 

gramática e da lei (RAMOS, 2011, p. 12) que a narração alcança ilegibilidade e potência. A 

tensão aí instaurada é um dos procedimentos que coloca em destaque a operação da escritura, 

mediada pelo plano autoral, e inscreve na língua escritural a capacidade de desativar a sua 

função informativo-comunicativa. Em última instância, é por meio desse deslocamento que se 

torna possível validar, na manifestação estética, uma resistência à hegemonia dos dispositivos 

de poder do próprio discurso, do cânone e dos gêneros literários. 

Também o fato de poder falar por quem não mais tem voz merece ser assinalado nesse 

campo de forças no qual está inserido o testemunho, que, na reflexão de Agamben, é “um ato 

de ‘autor’, implicando sempre uma dualidade essencial, em que são integradas e passam a valer 

uma insuficiência e uma incapacidade” (2008, p. 150), presentes na própria origem da língua. 

 Nessa navegação narrativa que se faz em estado de espera, construído sob o signo do 

desaparecimento, uma série de procedimentos contribuem para conferir à escritura sua força de 

presença. As reflexões críticas sobre a posse e a manipulação da linguagem, o uso de ironias, 

metáforas e comparações, a criação de imagens de pensamento e especialmente a disseminação 

de alteridades são os principais recursos que se alternam na narração. Esse acontecimento 

narrativo traz a reboque o esgarçamento do dito no que ficou por dizer, o que coloca em crise, 

também, o ato narrativo em si. 
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 Para além da complexidade e das aporias que qualificam o fenômeno do testemunho, 

em dizer a experiência em nome daqueles que já estão mortos e a consequente (im)possibilidade 

de representar a degradação e o horror sofridos, a ética que governa essas relações está 

intimamente relacionada à configuração estética. Uma evidência da dificuldade em se 

classificar as Memórias ocorre desde o seu lançamento, como no já referido Prêmio Carmem 

Dolores de Barbosa, realizado em 1954, quando a obra foi recusada sob a justificativa de não 

se enquadrar em nenhum dos gêneros literários do prêmio. 

Isso se percebe no duplo movimento do produtor de discurso, que é testemunha ao 

mesmo tempo em que escreve o texto, mas também de se deixar escrever por ele, aí incluídas 

suas lacunas, vazios e indeterminações. Como refere Wander Melo Miranda, no posfácio da 

edição de 2011, isso se dá “para que a linguagem possa cumprir seu papel efetivo de instrumento 

socializador da memória” (p. 686), no confronto do passado com o presente, rompendo com a 

imobilidade daquele e presentificando-o. Vale-se, para isso, de uma enunciação que recusa o 

simples relato de uma experiência vivida para criar lugares de ausência só capazes de se deixar 

capturar nos restos de um discurso fragmentário, povoado por lacunas e esquecimentos. 

 Na tarefa do narrador de organizar os fragmentos da experiência vivida, as reflexões e 

as atitudes próprias e as dos outros, um princípio condutor da narrativa é o que Foucault 

denomina de função-autor: o ato de colocar-se intencionalmente na sombra e evitar um 

posicionamento de unidade a reclamar deciframentos. Esse recriar-se sob o signo da alteridade 

articula camadas discursivas que encenam inúmeras subjetividades, a começar pelas do próprio 

autor, do narrador, das personagens e dos locutores que percorrem toda a travessia do espaço 

literário. 

 Fazendo-se acontecimento inexpresso, na não representação da vida, mas na sua 

encenação, o gesto autoral materializa uma estranheza capaz de permitir a inscrição do 

testemunho na língua e o posicionamento crítico sobre seu próprio tempo. E, como sugere 

Agamben, abre-se, assim, nova oportunidade de leitura do testemunho, na presença de um texto 

que faz do leitor testemunha também de uma ausência performatizada no acontecimento 

narrativo. 

  Mas até mesmo essa prevalência autoral não se coloca de maneira evidente, uma 

vez que também ela está cindida, atravessada por oscilações e indeterminações de ordem 

temporal e espacial, em uma instância literária pontuada de faces e lugares de passagem que se 



 

85 
 

manifestam na travessia entre o real e o simbólico, o passado e o presente, a memória e o 

esquecimento.   

No percurso da pesquisa, tornou-se claro que a reivindicação do plano autoral como 

condição privilegiada para reconstruir não apenas a memória, mas inscrever também o 

testemunho na obra, exigia um aprofundamento sobre o protótipo da literatura de teor 

testemunhal em suas relações com o conceito de função-autor referido por Foucault. Para além 

dos aportes ficcionais que não se dissociam da escritura memorialista, nas Memórias, o escritor 

Graciliano Ramos vale-se de um consciente jogo de linguagem como premissa para dizer do 

aniquilamento do sujeito diante da violência. O sujeito que toma a palavra para elaborar a 

experiência passa a desempenhar, então, o papel daquele que também se fala, sugerindo o 

apagamento da coisa dita em camadas discursivas para validar a própria enunciação em gesto 

de interrogação de sentidos do vivido e de seus restos. 

Nesse sentido, é válido recuperar uma das proposições iniciais de Foucault, na 

conferência O que é um autor?, proferida em 1970, de que “o  nome do autor não está localizado 

no estado civil dos homens, na ficção da obra, mas na ruptura que instaura um certo grupo de 

discursos e seu modo singular de ser” (2013b, p. 274). Essa referência nos permite compreender 

que, para além da circulação e apropriação que a produção literária de Graciliano já gozasse 

por ocasião do lançamento póstumo das Memórias, o status realista do autor deve ser revisto à 

luz de novas marcas a partir dessa obra em especial, que prima pela cisão entre literário e não 

literário, memória e testemunho, ficção e não ficção; subjetividade e não-subjetividade ou 

dessubjetivação.  

Para refletir sobre esse novo lugar criado nas Memórias, a contribuição de Agamben, 

em seu entendimento sobre o gesto autoral, é significativa, pois permite perceber como a 

ausência instaurada no discurso pelo movimento de esgueirar-se para o umbral da narrativa 

torna o gesto ilegível. É, assim, somente nesse vazio que a obra alcança o inacabamento e a 

abertura que potencializam, ainda hoje, mais de 60 anos após o seu lançamento, sua leitura. 

Ainda em relação a esse gesto autoral, destaca-se a não escritura do capítulo final, aqui 

entendida como atitude deliberada, com um claro intuito de não conferir à narrativa 

memorialista testemunhal um caráter definido e totalizador. 

Ao pôr à prova a hipótese inicial do gesto autoral como instância capaz de encenar a 

experiência e a memória, percebe-se, assim, que a intenção de que a palavra não seja símbolo, 
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mas a própria coisa, faz emergir nas Memórias, uma língua-testemunho, um vazio como 

testemunha da própria ausência. 

O cruzamento de diferentes personas nessa arquitetura, em claro movimento 

direcionado à alteridade questionadora do que foi e do que poderia ter sido, faz do passado 

opressor abertura para o contingente. Na voz ilegível do gesto autoral que refrata a voz de 

Graciliano Ramos, a escrita literária faz-se arma desativadora, ainda que manifesta no breve 

instante do corpo a corpo do leitor com o texto, dos dispositivos de poder, inclusive o da própria 

língua e o dos gêneros literários. 
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