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A tinta negra da pena de Graciliano Ramos desliza indelével sobre o papel de embrulho, o 

papel-razão, o papel branco. A obra do grande escritor apresenta-se sutil, com descrições 

de imagens nítidas e com narrativas de situações memoráveis por intermédio de uma 

linguagem que intenta ser a mais precisa possível, quase como um léxico, em sua 

capacidade de traduzir as nuanças do pensamento e da imaginação, como queria Italo 

Calvino em suas propostas para este milênio.1 

No ensaio “Ficção e confissão”, Antonio Candido ressalta a excelência de Graciliano no 

trato com a matéria verbal.2 Para o crítico, o cuidado na escolha das palavras, o equilíbrio 

perfeito da narrativa, o estilo apurado e enxuto, a exatidão e o humor cortantes são marcas 

peculiares desse escritor que, no entanto, em suas histórias, vez por outra, criou 

personagens enredados em situações de falhas de comunicação, presos nos limites da 

palavra – na afasia, na tartamudez – ou na contingência da ausência de discurso, do silêncio. 

Graciliano Ramos é autor de quatro romances exemplares: Caetés, de 1933; São Bernardo, 

de 1934; Angústia, de 1936 e o lapidar Vidas secas, de 1938. Em cada um deles, o leitor se 

depara com personagens às voltas com situações em que a palavra não vem, o texto não se 

escreve, a fala não acontece. Ao encenar esses personagens em sua impossibilidade de 

comunicar (escrever, ler, falar), Graciliano expõe o ser humano diante da grandeza 

incomensurável que é a linguagem. A impossibilidade de escrever ou de falar dos 

personagens que se querem, às vezes, escritores, denuncia o desejo de uma linguagem 

absoluta e o discurso como uma encenação do sujeito que, invariavelmente, se apresenta 

falho, indizível, fraturado. 

Em Caetés, 1933, o personagem João Valério está às voltas com um romance que não 

consegue terminar.3 O narrador assim se refere ao seu texto: “Prosa chata, imensamente 

chata, com erros. Fazia semanas que não metia uma palavra. Quanta dificuldade!”. Ao 

tentar escrever o que ele chamou de “romance histórico”, João Valério expõe a fragilidade 

da tarefa a que se empenhou: 

Também aventurar-me a fabricar um romance histórico sem 

conhecer história! Os meus caetés realmente não têm 

verossimilhança, porque deles apenas sei que existiram, andavam 

nus e comiam gente. Li, na escola primária, uns carapetões 

interessantes no Gonçalves Dias e no Alencar, mas já esqueci quase 

tudo. Sorria-me, entretanto, a esperança de poder transformar esse 
 

1 CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. Trad. Ivo. Barroso. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1991. 
2 CANDIDO, Antônio. Ficção e Confissão. In: RAMOS, Graciliano. São Bernardo. São Paulo: 
Martins, 1970. p. 9-71. 
3 RAMOS, Graciliano. Caetés. São Paulo: Martins, 1969. 
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material arcaico numa brochura de cem a duzentas páginas, cheia 

de lorotas em bom estilo, editada no Ramalho. [...] Corrigi os erros, 

pus um enfeite a mais na barriga de um caboclo, cortei dois 

advérbios – e passei meia hora com a pena suspensa. Nada. 

Paciência. Quem esperou cinco anos pode esperar mais um dia. 

Atirei os papéis à gaveta.4 

“Caciques. Que entendia eu de caciques?” Continua o narrador em sua tentativa vã de 

escrever. Na citação, no entanto, escreve-se a falta, expõe-se as falcatruas de um escritor 

cabotino. Desse modo, a busca frustrada por uma história que se apresente verossímil, a 

ausência do saber histórico e a referência aos escritores românticos: Alencar e Gonçalves 

Dias, paradigmas da historiografia literária brasileira denunciam uma poética da 

malandragem. A escrita de João Valério é a fratura exposta em suas entranhas: “corrigi os 

erros, pus um enfeite a mais na barriga de um caboclo, cortei dois advérbios”. A revisão 

linguística ou gramatical a que se empenha, mais ou menos, o personagem-autor, é 

ironicamente relativizada ou desconstruída com a materialidade da afirmação: “pus um 

enfeite a mais na barriga de um caboclo”. Tudo o que ele aprendeu nos manuais de história 

e de literatura está, assim, perdido em suas estratagemas, em lições mal aprendidas, em 

material arcaico que quer se tornar uma brochura, texto ordinário sem a idealização 

romântica, sem o fausto da narrativa histórica e com a pretensão de ser documento, mas, 

como o recalcado que retorna, desvela o sujeito às voltas com as burlas do autor fanfarrão 

e cabotino. 

A carta recebida por Adrião, denunciando o adultério de sua mulher com João Valério, é 

um outro elemento que fraga, no ato do discurso e no suporte epistolar, ironias, inversões, 

trapaças: 

Prezado amigo: 

Não tenho ânimo de assinar esta carta nem de escrevê-la com a 

minha letra. Venho participar-lhe um ingente infortúnio. Prepare-

se para receber a notícia mais infausta que um homem de brio pode 

receber. 

Saberá que servem de assunto a boateiros desocupados as relações 

pecaminosas que existem entre sua esposa e o guarda-livros da 

firma Teixeira & Irmão. Envidei sumos esforços para reprimir 

comentários desabonadores. Inutilmente. O indigno auxiliar do 

estabelecimento que o amigo dirige, com muita competência, 

esqueceu benefícios inestimáveis e, mordendo a mão caridosa que 

o protegeu, ação negra, condenada com estrofes imortais pelo 

nosso imperador, ousou levantar olhos impudicos para aquela que 

sempre reputamos um modelo de virtudes. 

E os sentimentos libidinosos do celerado foram bem acolhidos. 

Alguém viu esse ingrato passeando com a amante pelos arrabaldes, 

na aprazível companhia de uma respeitável matrona e duas gentis 

meninas, ignorantes das maldades que pululam neste mundo de 

 
4 RAMOS, 1969. 
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provações. Também se julga com fundamento que o nefando par 

esteve uma tarde no Tanque, à sombra frondosa das mangueiras, 

como diz o poeta. 

Enfim, meu caro, o seu nome está sendo atassalhado, vilmente 

atassalhado em todos os recantos da urbe. 

Há poucos dias, num bilhar, o sedutor teve discussão acalorada 

com o digno órgão da justiça pública. Foram quase às vias de fato, 

e no decurso da contenda surgiram referências prejudiciais à honra 

de sua excelentíssima consorte. 

Penalizado em extremo, trago-lhe estas informações lamentáveis. 

Peça ao Divino Mestre coragem e resignação. 

Sou um dos seus amigos mais sinceros.5 

Note-se, na carta, a falsa “sinceridade do amigo”. O texto é marcado por uma série de 

vocábulos que agravam a traição, além de instruir, pelo discurso, a uma tomada de atitude 

por parte do destinatário. Na carta-denúncia, entrecruzam-se notícias infaustas, 

informações lamentáveis, um ingente infortúnio. O vocabulário do autor da missiva é 

precioso, purista, a ironia contumaz. Preocupado em reforçar sua denúncia, ele traz para o 

texto: boateiros desocupados e frequentadores do bilhar que são chamados para dar 

testemunho “verídicos” dos encontros da esposa de Adrião com o guarda-livros. 

O destinatário, o marido supostamente traído, é avisado, no entanto, que a situação é 

assunto de boateiros, que alguém os viu passeando pelos arrabaldes, que seu nome estava 

sendo atassalhado em todos os recantos da cidade, que, numa briga no bilhar, a referência 

à traição foi tornada pública... Enfim, que a honra do nome e da “excelentíssima consorte” 

esteve na boca de jogadores e de gente de má fama. 

Usando dessa repetição, a carta busca instigar o destinatário à ação. Tais estratégias 

terminam com o autor “penalizado”, recomendando a coragem (para livrar-se da mulher e 

do amante) e a resignação (para fingir que nada vê?). Os recursos retóricos usados na carta 

– anônima por excelência – justificam o palavrório que instiga Adrião. Recomendar 

resignação é, não somente uma estratégia que insufla mais o outro, mas, também, uma 

outra marca irônica do emissário, porque ele quer, na verdade, o contrário do que diz. 

São Bernardo, o segundo romance de Graciliano, é de 1934.6 Numa trama em primeira 

pessoa, o leitor tem, diante de si, um tema recorrente na literatura e na música brasileira: a 

infidelidade conjugal, ou a suspeita de traição, por parte de um marido, também, muitas 

vezes, infiel. O narrador, Paulo Honório – e chama a atenção aqui o seu nome porque 

“Paulo” (de baixa estatura) e “Honório” (honrado) é aquele que tem pouca honra – está a 

escrever um livro. “Antes de iniciar este livro”, já avisa na primeira e cínica linha do 

romance, “imaginei construí-lo pela divisão do trabalho”.7 

 
5 RAMOS, 1969. 
6 RAMOS, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
7 RAMOS, 2001, p. 5. 
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O que ele chama de “divisão do trabalho” é, na verdade, um atestado de sua incompetência 

pessoal em fazê-lo. “Dirigi-me a alguns amigos”, disse ele, e “quase todos consentiram de 

boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais”. Ao tentar 

organizar a publicação, que seria esse empreendimento coletivo, o narrador já denota a sua 

incapacidade de gerir, por si só, a vida e a escrita: 

Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas; João 

Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe; prometi ao 

Arquimedes a composição tipográfica; para a composição literária 

convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do 

Cruzeiro. Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos 

de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na 

capa.8 

Aquele que traça o plano, no último lugar dessa lista de colaboradores, é também quem 

revela a obra em retalhos, ou, o Eu estilhaçado, como avalia Wander Melo Miranda em 

Corpos escritos.9 A composição é de tal modo fracionada que resta, a quem parte e reparte, 

introduzir rudimentos, isto é, elementos imperfeitos, que não foram completamente 

desenvolvidos, e pagar, porque há que se ter um preço pelo agenciamento e pela permissão 

da autoria única. Interesseiro, agindo, calculadamente, de forma premeditada, com 

segundas intenções, em busca de benefício próprio, o narrador é um autor confesso de uma 

fraude. 

O terceiro romance de Graciliano é Angústia. Publicado em 1936, ele apresenta Luís da 

Silva, um dos personagens mais sofisticados da obra do escritor. Frustrado, violento, 

obcecado por sexo, ele é constantemente atravessado pela perda da linguagem. Embora 

jornalista, Luís da Silva é incapaz de ser criativo em sua escrita tanto quanto na vida 

medíocre que leva, sempre imaginando coisas, penando dores do corpo e da alma. O 

personagem vê os autores que conseguem escrever como as mulheres da Rua da Lama. 

Prostitutas a se exporem nas vitrines. Enquanto ele está sempre com a “munheca”, não a 

mão, emperrada, o pensamento vadio, longe do artigo que lhe pediram no jornal. 

Graciliano, construindo um romance narrado em primeira pessoa, deixa que o personagem 

relate sua história. A entrada de Luís na escola é um trecho a ser destacado: 

Meteram-me na escola de Seu Antônio Justino, para desasnar, pois, 

como disse Camilo quando me apresentou ao mestre, eu era um 

cavalo de dez anos e não conhecia a mão direita. Aprendi leitura, o 

catecismo, a conjugação dos verbos. O professor dormia durante as 

lições. E a gente bocejava olhando as paredes, esperando que uma 

réstia chegasse ao risco de lápis que marcava duas horas. Saímos 

em algazarra. Eu ia jogar pião, sozinho, ou empinar papagaio. 

Sempre brinquei só.10 

 
8 RAMOS, 2001, p. 5. 
9 MIRANDA, Wander Melo. Graciliano Ramos e Silviano Santiago. São Paulo: EDUSP, 2009. p. 
50. 
10 RAMOS, Graciliano. Angústia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1955. p. 12. 
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A rude apresentação feita pelo pai, a atitude displicente do professor e o desinteresse dos 

colegas da escola. Tudo parece concorrer para que Luís não aprenda realmente a se 

comunicar. Nesse sentido, ele não conhecerá a “mão direita” (da escrita, da comunicação), 

mas o que terá, pela vida, é “munheca emperrada”, “mão ordinária”. Ora, a munheca é a 

parte do corpo entre o antebraço e a mão, o pulso. A escrita, portanto, não chega à mão. 

Assim, ele admite: “Escrevo, invento mentiras sem dificuldade. Mas as minhas mãos são 

fracas, e nunca realizo o que imagino”. O personagem é levado para a escola para 

“desasnar”. Para adquirir inteligência, é preciso, de acordo com o narrador, deixar de ser 

asno. A animalização do personagem já aponta para sua incapacidade de raciocínio, logo, 

de uma linguagem efetiva e afetiva. Aprender leitura, catecismo e conjugação só faz dele, 

ou o ratifica, como mais uma “figurinha insignificante”. 

Os arranjos e embaralhamentos com o nome da personagem Marina é um momento 

especialmente instigante. Nele, a linguagem se faz lúdica, sofisticada, por isso mesmo, 

incompreensível para narrador: 

Em duas horas escrevo uma palavra: Marina. Depois, aproveitando 

letras deste nome, arranjo coisas absurdas: ar, mar, rima, arma, ira, 

amar. Uns vinte nomes. Quando não consigo formar combinações 

novas, traço rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma 

cabeça de mulher e outros disparates. Penso em indivíduos e em 

objetos que não têm relação com os desenhos: processos, 

orçamentos, o diretor, o secretário, políticos, sujeitos remediados 

que me desprezam porque sou um pobre-diabo.11 

O nome da mulher que o “pobre-diabo” deseja, Marina, é decomposto e rearticulado em 

outras palavras cujo sentido parecem escapar ao personagem. Se a rima, o mar e o ar podem 

referir-se ao amor, à poesia e à leveza, a arma e a ira apontam para o caráter violento de 

Luís que acaba por não dar conta do que lhe advém. O desejo aparece fragmentado pelas 

palavras listadas e rearranjadas do nome feminino. Até que é impossível continuar e, 

mesmo esse obsessivo ruminar sobre o nome da mulher também acaba. A escrita, no seu 

alto grau de abstração, não dá conta da demanda do desejo de Luís que parte então para os 

rabiscos, numa espécie de involução, no qual os desenhos representam espada, lira, cabeça 

de mulher. Novamente, a arma/espada, a poesia/rima e a mulher com a cabeça cortada 

aparecem insuperáveis. 

A impossibilidade de compreensão de si acaba por produzir delírios, alucinações. Luís é 

assombrado por 16.384 mortos em sua cama: 

Acomodavam-se todos. 16 384. Um colchão de paina. Milhares de 

figurinhas insignificantes. Eu era uma figurinha insignificante e 

mexia-me com cuidado para não molestar as outras. 16 384. Íamos 

descansar. Um colchão de paina.12 

O quarto e último romance de Graciliano é Vidas secas, de 1938. Nesse romance universal, 

a questão da linguagem evidencia-se, com requinte, em todos os personagens. O romance, 

espécie de narrativa deambulatória, acompanha a família que foge da fome causada pela 

 
11 RAMOS, 1955, p. 6. 
12 RAMOS, 1955, p. 251. 
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seca. Fabiano, o chefe da família retirante, por exemplo, “vivia longe dos homens, só se 

dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura 

da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. Falava uma linguagem 

cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia”.13 Nesse espaço ficcional 

criado por Graciliano, a voz se escasseia, as vidas, secas, não podem deixar fluir a 

comunicação oral e o entendimento. 

Além de erigir Fabiano como uma espécie de centauro, Graciliano cria um dos momentos 

de maior dramaticidade quando da morte do papagaio que pertencia a família. Num 

momento de fome atroz, Sinhá Vitória 

queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os 

joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se 

relacionavam: festas de casamento, vaquejadas, novenas, todo 

numa confusão. Despertara-a um grito áspero, vira de perto a 

realidade e o papagaio, que andava furioso, com os pés 

apalhetados, numa atitude ridícula. Resolvera de supetão 

aproveitá-lo como alimento e justificara-se declarando a si mesma 

que ele era mudo e inútil.14 

A justificativa para esse ato vem rápida e certeira: o papagaio não falava mesmo. Logo 

depois desse trecho, o narrador continua cortante: Não podia deixar de ser mudo. 

Ordinariamente a família falava pouco. Depois daquele desastre, viviam todos mais 

calados, raramente soltavam palavras curtas. O louro, morto por Sinhá Vitória, aboiava, 

triste, um gado inexistente, e latia arremedando a cachorra que, “jantara os pés, a cabeça, 

os ossos do amigo, e não guardava lembrança disto”.15 

Assim, na planície avermelhada onde os juazeiros alargam manchas verdes, Graciliano 

encena não só o retirante, entre os galhos pelados da caatinga seca, mas, também, um 

retrato da condição humana. O sertão – de Fabiano, de Sinhá Vitória, dos garotos que, 

terrivelmente, não têm nome na história, e até da cachorra Baleia e do papagaio – expõe a 

fragilidade do homem em sua condição de ser de linguagem, por isso, a ela submetido.  

O homem universal, afirma a obra de Graciliano, está sujeito às intempéries do verbo, da 

escassez de palavra, da secura das sentenças que não se escrevem ou não se dizem, mas 

que, por isso, ou apesar disso, é preciso continuar na luta vã com as palavras, como queria 

o poeta maior Carlos Drummond de Andrade. 

Assim, todos os homens podem ser papéis secos agitados pelo desejo de comunicação. 

Alguns, como o louro, tangem gados inexistentes, outros, como no conto “A terra dos 

meninos pelados”,16 são Raimundos: meninos calvos, de um olho azul e outro preto, que 

criam pela fantasia uma Tatipirum, uma terra onde é possível contar um história, dizer do 

impossível, narrar o bem pensado. 

 
13 RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Record, 2002. p. 19. 
14 RAMOS, 2002, p. 11. 
15 RAMOS, 2002, p. 11. 
16 RAMOS, Graciliano. A Terra dos Meninos Pelados. Rio de Janeiro: Record, 2002. 
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