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Resumo: No presente trabalho nos propomos inicialmente demonstrar a maneira como um escritor 
renomado da Literatura Brasileira, Graciliano Ramos, lidou com uma experiência vivida no cárcere 
tomando como base um de seus escritos, o livro Memórias do cárcere. Ainda, tencionamos entender 
como a escrita representou uma alternativa para que o autor pudesse conservar minimamente sua 
 condição subjetiva. Dessa maneira, entendemos que a escrita delineia nuances do inconsciente em 
razão da situação de premente nulificação em que se encontrava o autor.
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Abstract: In this study we aim at analysing the way in which a renowned writer of Brazilian Literature, 
Graciliano Ramos, dealt with an experience lived in prison based on one of his writings, Memórias do 
cárcere. We also intend to understand how writing represented an alternative so that the author could 
minimally retain his condition as a subject. In this way, we understand that writing delineates nuances 
of the unconscious due to the situation of pressing nullification in which the author found himself.
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INTRODUÇÃO

As encruzilhadas da vida apresentam para o ser humano grandes enigmas 
acerca dos quais a existência se coloca em primeiro plano. Os diferentes enigmas 
que se descortinaram ao longo da história da humanidade revelam a curiosidade do 
ser humano no tocante à possibilidade de pisar “o inacessível chão”  (BUARQUE, 
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1975). Contudo, cada vez que um enigma é descortinado, um novo universo sombrio 
e ameaçador se afigura para aquele que dessa tarefa se encarrega.

Diante dessas evidências, os seres humanos fazem escolhas diferentes na 
realização de um périplo para produzir respostas, recorrendo à arte, à literatura, 
à ciência, ao senso comum, entre outros campos, deixando pegadas nos caminhos 
abertos e percorridos. Sendo assim, vamos eleger uma dessas vias para refletir sobre 
um destino dado por um ser humano, na posição de autor, às agruras transcor-
ridas em um período de sua vida, o renomado escritor da Literatura Brasileira 
Graciliano Ramos.

É certo que uma vez produzidas as ranhuras, o autor ascendeu simultanea-
mente à posição de leitor, deveras crítico, especialmente no tocante ao fato de 
ser reconhecido pelos romances que produziu. Nas palavras de Bastos (1988,  
p. 33), “a literatura de Graciliano Ramos é uma busca de entendimento e crítica, 
ou, ainda, uma tentativa de dar sentido a uma realidade não raro desprovida de 
nexo”, ou seja, em seus escritos o autor retrata, de forma crua, a realidade de uma 
região brasileira, marcada principalmente pela violência, em amplo sentido, mas 
sobretudo pela precariedade e acirramento da divisão de classes em uma época 
em que, podemos dizer, o Brasil passou por um grande retrocesso com a ditadura 
Vargas, que pôs fim ao projeto republicano recém criado.

Por que aludimos a esse teor de um de seus escritos, o livro Memórias do 
cárcere? Em primeiro lugar, chama-nos atenção o seu título, em especial a palavra 
memória e a indicação de referência dessas memórias a um lugar comparável ao 
inferno de Dante, no qual sobreviver é uma exceção: cárcere.

Em segundo lugar, se acompanharmos a linearidade da produção de Graci-
liano Ramos, no conjunto de seus romances, vamos observar que a referida obra 
se apresenta em um lugar singular que ora é considerada uma ficção, ora uma 
autobiografia, e também não poderíamos deixar de mencionar um relato minucioso 
de peregrinação por quatro instituições prisionais em relação as quais sobressaem 
dores e temores que acompanham o autor por toda a sua vida após a saída da 
prisão, como memórias atormentadas, conforme assinala Ricoeur (2007).

Insta salientar, entretanto, que não é nosso objetivo nesse momento discutir a 
originalidade da obra, sua classificação em termos literários, seja testemunho, seja 
autobiografia, pois a obra é maior do que isso. Ela simplesmente é. O que nos inte-
ressa pensar é que ela é fruto de uma mente angustiada desesperada por denunciar 
não só as injustiças cometidas contra o meio social em que estava inse rido, como 
as injustiças cometidas contra si mesmo, propiciando, por meio da linguagem, um 
cenário da violência. É o autor se posicionando humana, social, político, eticamente. 
Ele posiciona-se por meio da escrita e sobre ela (BENTO, 1998).
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Em terceiro lugar, a imposição de viver encarcerado teve consequências 
signi ficativas na vida do autor, seja em função da ruptura de relações com amigos 
e familiares, seja pela imperiosidade em estabelecer contatos de convivência com 
pessoas desconhecidas e estigmatizadas inscritas socialmente na rubrica de grandes 
marginais. Desse modo, viver na prisão requer uma reformulação de princípios para 
suportar o peso do insuportável devido ao confinamento (os cenários nos quais 
transcorrem os dias são sempre os mesmos e as pessoas com quem se convive 
geralmente são as mesmas considerando o cotidiano das prisões) e também para 
criar mecanismos para planejar um horizonte futuro na esperança de que a vida 
vai continuar.

Essas pressões têm ressonâncias distintas nas pessoas encarceradas. Umas 
seguem a trilha de aperfeiçoarem-se no crime enquanto que outras, em um  número 
ínfimo, tomam outras decisões no sentido de transformarem a experiência em 
mudanças subjetivas no intuito de entender o sentido da vida de um ser humano 
em regime de privação de liberdade.

Feitas essas considerações, passamos então ao contexto de nossa reflexão. Há 
um fato: Graciliano Ramos foi preso sem processo nem condenação. Disso então 
decorreu um segundo fato: Graciliano Ramos foi obrigado a viver por quase um 
ano sob o regime de cárcere, convivendo com pessoas totalmente desconhecidas 
e, em alguns casos, ameaçadoras, afamadas em matar. Ainda, há outro fato a ser 
destacado: os dias de encarceramento eram ocupados com a escrita de “rastros 
preciosos” que em momento oportuno foram lançados ao mar. No entanto, essa 
ação não significou o fim de um projeto, visto que Graciliano Ramos, depois da 
saída da prisão, continuou por quase uma década a reunir filipetas escritas para 
dar corpo a uma obra no sentido de trazer a lume, de forma contundente, os dias 
sombrios de dor e sofrimento que se sucedem em uma prisão. E a delonga no 
tempo da escrita circunscreve-se no âmbito subjetivo porque o homem Graciliano 
que foi preso não era mais o mesmo escritor Graciliano Ramos de outrora, nem 
o mesmo leitor de outrora, muito menos o mesmo homem de outrora.

Podemos assim afirmar que houve, no escritor, uma pressão interna que o 
mobilizou para deixar um legado de uma experiência de vida, especialmente desti-
nada às pessoas que ouvem falar de prisão, mas sem saber ou sem querer saber 
o que se passa nos seus intramuros. Além disso, há também uma necessidade do 
autor de escrever como uma forma de busca de alívio na tentativa de afastar de 
suas memórias as imagens horríveis dos ambientes prisionais, das noites de insônia, 
dos dias mal vividos e dos momentos em que a morte se fez iminente.

Enfim, são essas as mensagens que Graciliano Ramos nos brindou como 
destinatários das agruras vividas haja vista ser impossível passar incólume pelas 
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paisagens de sua escrita, que evocam imagens atormentadoras em nosso  pensamento, 
nas quais depreendemos e compartilhamos, em uma espécie de cumplicidade,  
a encenação de um universo traçado em limites indizíveis por experiências que 
excederam, até certo ponto, os limites razoáveis da experiência humana, no tocante 
à possibilidade de ser obrigado a conviver com determinações com as quais não 
concordava, principalmente em razão do não entendimento do seu teor.

A severidade das situações com as quais o autor era confrontado teve como 
consequência organizar arranjos de vida diante de situações novas e inesperadas. 
Nesse sentido, a escrita representa um tipo de resistência diante da travessia pelos 
difíceis contornos de vida decorrente da exposição a uma violência extrema de 
cunho traumático – a prisão. De acordo com Gagnebin (2006, p. 99):

É próprio da experiência traumática essa impossibilidade do esqueci
mento, essa insistência na repetição. Assim, seu primeiro esforço consistia 
em tentar dizer o indizível, numa tentativa de elaboração simbólica do 
trauma que lhe permitisse continuar a viver e, simultaneamente, numa 
atitude de testemunha de algo que não podia nem devia ser apagado 
da memória e da consciência da humanidade.

Quer dizer, por todos os limites que o encarceramento impõe, produziu 
também um grande vazio na vida de Graciliano Ramos, o qual seus romances 
provavelmente não foram substanciais para preenchê-lo, sendo preciso dedicar-se a 
um longo tratado de experiências humanas, nada desejáveis, que pode ser interpre-
tado em vários contextos para tentar contornar as bordas desse vazio, acentuadas 
e reafirmadas continuamente pela angústia.

No encaminhamento de nossa reflexão, nos propomos demonstrar a maneira 
como Graciliano Ramos descortinou a singularidade de uma experiência vivida no 
cárcere compartilhada com pessoas nas quais ele não se reconhecia: primeiro por não 
se considerar criminoso e, segundo, pela diferença de classe sociocultural. Ainda, 
tencionamos entender como a escrita representou uma alternativa para Graciliano 
Ramos conservar minimamente sua condição subjetiva amplamente plainada pelas 
engrenagens prisionais as quais, com o passar do tempo, transformam subjetivi-
dades pulsantes em sombras de seres humanos, meio vivos, meio mortos. Então, 
o livro Memórias do cárcere representa uma abertura na qual a escrita fez aflorar 
nuances do inconsciente em razão da situação de premente nulificação em que se 
encontrava o homem Graciliano Ramos, pai de oito filhos e um escritor renomado.

A escrita iniciada no intramuros prisional cujos rascunhos conheceram o 
destino da fluidez das águas tinha uma importância para o autor, no momento em 
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que orquestra-se ao revés: mesmo sem suas anotações iniciais, não se eximiu de 
tracejar percursos para enunciar que apesar do destroçamento subjetivo causado 
pela experiência prisional, ainda se mantinha vivo. Nesse sentido, a escrita tem o 
sentido de indicar uma vida que continua apesar das marcantes sequelas, diante das 
quais muitos sucumbem e não conservam vestígios para dar corpo a uma memória, 
ressaltando-se que a condição de escritor lhe possibilitou esse encaminhamento pois 
já fazia parte da sua vida construir enredos para denunciar a vida em precariedade. 

CONTORNANDO AS DIFÍCEIS PEGADAS DO AUTOR E DA  
 OBRA

Cabe salientar inicialmente que podemos estabelecer dois critérios de leitura 
para essa obra composta em quatro partes, cada uma referida a uma espacialidade 
e temporalidade distintas, desde o formato de sua primeira publicação em dois 
volumes até a edição atual em volume único.

Uma primeira visada consiste em considerar a obra como um todo confi-
gurado pela continuidade de suas partes em razão dos enredos estabelecidos em 
cada uma e dos lugares referidos. Desse modo, poderíamos admitir que há uma 
continuidade na obra explicitada do seguinte modo: a primeira parte precipitou 
a escrita da segunda; a segunda da terceira e a terceira da quarta. Adotando esse 
viés poderíamos denominar a parte que se inicia nas primeiras páginas como a 
primeira e que se finaliza nas ultimas páginas quarta ou última parte do livro, como 
se pudéssemos imaginar as quatro partes como fases concatenadas de um mesmo 
processo: a primeira parte consistiria em uma espécie de abertura conquanto que 
a última seria considerada como uma espécie de fechamento.

Então, seguindo as diretrizes dessa abordagem continuísta, circunscreve-se 
um objeto (a prisão de Graciliano Ramos) e a escrita de uma obra (Memórias do 
cárcere). Não obstante, ao invés de analisarmos a prisão do autor no contexto de 
uma engrenagem política e econômica que culminou com mandos e descasos de 
outras épocas da história brasileira, admitimos que, tanto a prisão do autor quanto o 
processo de produção e publicação da obra Memórias do cárcere podem ser vistos 
de diferentes perspectivas, sem o enquadramento em uma perspectiva evolutiva, 
especialmente nas transferências para as institucionais prisionais e nem nas quatro 
partes que a compõem.

Portanto, não seguiremos por essa vertente uma vez que nosso objetivo consiste 
em declinar da ideia de que existem marcadores únicos na leitura da prisão e da 
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obra, razão pela qual enveredamos por uma perspectiva arqueológica, construindo 
uma memória relacionada à prisão e à criação do livro.

Sendo assim, tanto a prisão de Graciliano Ramos quanto a produção da 
obra Memórias do cárcere somente podem explicadas pela remissão às próprias 
condições do regime político e das práticas de encarceramento que vigoravam na 
época. A defesa dessa posição ideológica se assentou em condições como a recém 
industrialização e salvaguarda de interesses de países colonizadores que temiam 
ver ruir seus impérios econômicos, em decorrência de um possível fim das  práticas 
de exploração e espoliação de povos considerados “inferiores” por habitarem 
 regiões denominadas pelos grandes poderosos de “terceiro mundo”, nomenclatura 
que mudou para países subdesenvolvidos, entre os quais se encontrava o Brasil.

Seguindo essa linha de raciocínio, nossos encaminhamentos para a interpre-
tação dos dois objetos recortados (prisão de Graciliano Ramos e obra Memórias 
do cárcere) parte de um posicionamento crítico, considerando o nosso tempo e, 
ainda, buscando, na medida do possível, elementos de outras épocas da história 
brasileira concernente aos motivos que levaram e levam ao encarceramento de 
pessoas e a singularidade de uma obra escrita depois que seu autor passou quase 
um ano sob custódia prisional.

 Podemos conjecturar que o texto Memórias do cárcere propicia-nos, através 
da leitura, a contemplação do sofrimento e violência sofridos ao lançar mão da 
memória coletiva dos indivíduos que fizeram parte dessa narrativa, já que, segundo 
Halbwachs, “nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 
outros” (HALBWACHS, 2006, p. 39).

Assim, nos aproximamos da exortação de Sontag (2003, p. 73) ao afirmar que 
“o que se denomina memória coletiva não é uma lembrança, senão uma declaração: 
que isto é importante e que esta é a história do acontecimento com as imagens 
que fecham a história em sua mente”. Deduz-se, assim, que as construções de 
memória se reportam a acontecimentos visando a conformar situações em relação 
as quais se pode refletir. Assim, as produções de memória têm uma relação dupla: 
com a experiência e com a reflexão crítica. Nesse sentido, as narrativas produzidas 
conferem sentidos aos percursos subjetivos que fazem parte da vida.

Dado o breve parêntese, afirmamos que é preciso estabelecer algumas  premis sas 
que serão coadjuvantes em nossas análise e interpretações.

Na leitura que pretendemos do homem Graciliano Ramos a partir de uma de 
suas obras, não temos em mente proceder uma interpretação no sentido de revelar 
verdades que podem ser depreendidas das páginas das quatro partes. Isso quer 
dizer que, nosso objetivo não se constitui em descobrir coisas e sim construir, por 
intermédio de uma prática interpretativa, uma memória com indícios de valores, 
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discursos e categorias subjetivos que aludem a um tecido histórico referido a uma 
determinada trama social e política.

Em segundo lugar, vislumbramos a possibilidade de que somente os funda-
mentos que alicerçaram a ditadura Vargas, como outros regimes ditatoriais no 
cenário brasileiro, são significativos para que tanto a prisão do autor quanto a 
produção de memórias surgissem como prováveis respostas às injunções sofridas 
por um escritor de romances consagrados em âmbito nacional.

Por esse motivo, a estratégia de interpretação arqueológica que tomamos como 
matriz axial de nosso estudo se assenta em procedimentos que são, amplamente 
variáveis, considerando: a) os princípios norteadores da circunscrição da prisão 
de autor consagrado e da construção de memórias em uma obra que se distancia 
das temáticas que eram objeto da construção do enredo de seus romances, b) os 
 objetivos delimitados em termos da leitura de um homem a partir de uma de 
suas obras e, c) o sistema de argumentação adotado para tomar a obra Memórias 
do cárcere como um letra viva que tem muita coisa para dizer sobre aquele que  
a produziu. 

Certamente, estamos situando uma espécie de variação pelo fato de que os 
dois objetos circunscritos para nossa investigação (a prisão de Graciliano Ramos 
e a escrita da obra Memórias do cárcere) devem ser analisados em termos seus 
aspectos variáveis que somente remontam a uma dada época, motivo pelo qual a 
argumentação deve acompanhar essa variabilidade, no sentido de não perder de 
vista a especificidade dos objetos recortados, pois em outras épocas pessoas foram 
presas e também livros foram escritos.

Por fim, a escolha da empreitada a que nos propusemos, ler Graciliano 
Ramos em Memórias do cárcere, nos leva a formular a seguinte questão: a obra 
em quatro partes excede ao que nela se encontra escrito, tanto acerca da prisão 
quanto aos meandros de sua produção, como construção de memória? E, ainda, 
há algum tipo de relação do teor da escrita da obra Memórias do cárcere com os 
romances produzidos pelo autor?

A presença das lembranças e imagens atormentadoras da prisão são os vestígios 
que encontramos nas inúmeras passagens da obra Memórias do cárcere, aspecto 
esse que é comum a todas as quatro partes, embora possamos depreender uma 
singularidade da instituição prisional, em cada uma delas, bem como nuances da 
travessia de um homem pelas mesmas.

São meandros de uma prática de denominação cujos rastros que dispomos 
são as correspondências e a construção de memórias, mesmo que seja na qualidade 
de ficção conforme adverte o próprio autor.
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Podemos, assim, considerar que a prisão de Graciliano Ramos, como de outros 
tantos brasileiros que foram presos em circunstâncias similares, correspondeu a 
legitimação de um projeto político de dominação, segregação e até certo ponto de 
eugenia, uma vez que a prisão de certas pessoas era justificada por uma espécie 
de depuração moral, ou seja, expurgo de pessoas consideradas indesejáveis por 
não terem um pensamento alinhado à corrente estatal vigente.

Contudo, essa prática de separação entre bons e maus cidadãos deixou 
rastros na história na produção de pessoas que deveriam ser temidas por seus 
pensamentos políticos serem considerados de esquerda e ainda vinculados a uma 
vertente comunista.

Não obstante, a produção da obra Memórias do cárcere decorreu de uma 
necessidade subjetiva do autor, não propriamente sendo uma decorrência lógica 
do encarceramento, pois nem todo encarcerado se ocupa, quando sai da prisão, da 
produção de uma obra. Certamente, essa singularidade pode ser lida no livro: o 
ex-prisioneiro tinha o dom para a escrita e sabia muito bem manejar com  maestria 
as palavras para construir uma memória que não nos fala somente da prisão, como 
também da travessia de um homem que resistiu pela escrita a se transformar em 
mero autômato, pelo processo que adestra almas inquietas, moldando corpos dóceis 
e pessoas obedientes.

ENREDOS SUBVERSIVOS PARA A LEITURA DE UM AUTOR

Para dar cabo às pretensões dessa reflexão, precisamos situar o autor mencio-
nado, bem como as pressões objetivas e subjetivas que o impulsionaram à escrita 
de uma obra com características próprias: o livro Memórias do cárcere é a única 
obra de Graciliano Ramos em quatro partes que retratam cenários diferentes, todos 
referidos às condições de encarceramento. Orientando-nos por essas diretrizes, 
partimos da seguinte hipótese: a dimensão traumática revelou-se, em termos de 
sua importância, no processo que culminou com a escrita. Ou seja, o trabalho da 
escrita, nessa obra, evidencia uma dinâmica de inscrição simbólica cujo endereça-
mento são os diferentes destinatários, especialmente aqueles diretamente implicados, 
como autoridades estatais, gestores de unidades prisionais, pessoas presas, como 
também os leitores que se declinam em suas quase seiscentas páginas, ávidos e 
curiosos para saber as intricadas nuances dos sombrios dias e tenebrosas noites 
que podem ser consideradas no tocante à experiência em instituições prisionais.



Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2022, volume 62 | 183

Ecos e Vestígios da Experiência Traumática de Graciliano Ramos no Cárcere

Vale, a esse respeito, uma advertência. Mesmo considerando a escrita em 
sua dimensão criativa, podemos considerar a escrita dessa obra também do ponto 
de vista de uma reação de seu autor diante das incongruências e dos indizíveis 
referidos a sua prisão e ao seu encarceramento. Contudo, essas duas possibilidades 
(criação e reação) não são excludentes, à medida que se articulam no domínio 
do social, mesmo sendo a evidência de uma expressão mais íntima do ser. Ainda 
assim, é no contexto social que essas duas dimensões encontram seus limites, tanto 
diante da possibilidade de a escrita ser acolhida, como um relato de experiência 
vivida, quanto simplesmente ser tomada como a solução do autor, já renomado, 
para produzir uma ficção e ganhar notoriedade.

Na verdade, as memórias tracejadas na escrita desse livro, de certo modo, 
mesmo que seja no plano ficcional, se reportam a situações concretas que mobili
zaram o autor na sua especificidade (escritor) e na sua singularidade (pessoa).

Enveredando por essas sendas, podemos denominar as Memórias do  cárcere 
como uma espécie de grafia do trauma. Nessa perspectiva, a escrita sobre a expe
riência de encarceramento, de privação de liberdade, pode ser compreendida como 
uma reação semelhante aquelas vividas por pessoas condenadas não no plano 
 judi cial, mas pelos infortúnios da vida, conforme nos sugere Guilbert (1995). Quer 
dizer, a experiência de confinamento prisional representa, na referida situação de 
Graciliano Ramos, situações traumáticas reais que desencadeiam a escrita, ou 
seja, o acontecimento traumático assume uma função de pressionar uma escrita, 
conforme os vários relatos de sobreviventes da II Grande Guerra.

A par dessas considerações, podemos dizer que uma pessoa, diante de uma 
experiência traumática, pode eleger a postura da escrita como uma modalidade de 
posicionamento subjetivo frente ao trauma, de modo que a escrita funciona como 
uma tentativa de simbolização dos excessos transbordantes relativos a experiência 
traumática. De certo modo, a escrita é um esforço de ligação desses restos que 
circulam sem amarração no intuito de minimização do impacto psíquico. Dito 
em outras palavras, o autor se engaja em um processo de escrita no intuito de 
se manter vivo diante de todas as intempéries e indícios que sinalizam a morte 
objetiva e psíquica.

Depreende-se, assim, que a obra Memórias do cárcere tem um lugar especí-
fico na vida de Graciliano Ramos, conforme assinala Liao (2020), em razão, 
sobretudo, do conteúdo e dos cenários retratados. Aventuramo-nos a admitir que 
a escrita dessa obra, diferentemente das outras, pode ser considerada uma espécie 
de elaboração de uma experiência traumática, a qual se não conseguiu seu intento, 
pelo menos deixou rastros significativos na literatura brasileira e, em especial, no 
tocante as sequelas que decorrem do encarceramento relativo a um período de 
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vida, considerando o agravamento de a prisão de Graciliano Ramos não ter sido 
justificada em função de um crime e nem ter havido um processo de condenação.

A tentativa de elaboração, segundo Dunker (2006, p. 42), “implica uma 
 dimen são de linguagem e de engajamento em suas consequências imprevisíveis e 
não antecipáveis”. É nesse contexto que situamos a escrita de Memórias do cárcere, 
marcada por diferentes temporalidades da memória, dentre as quais podemos citar: 
a memória dos fatos vividos (de fato Graciliano Ramos ficou por quase um ano 
encarcerado, convivendo sob arbitrariedades dos gestores prisionais e sofrimento 
psíquico pela ruptura com os elos de seus familiares e amigos); a memória dos 
fatos construídos referidos aos vestígios e indícios de memória acerca dos  ambientes 
prisionais; e a memória de circunstâncias meramente ficcionais sem qualquer relação 
direta com os indícios das prisões.

Em qualquer uma dessas modalidades, se evidencia a experiência pessoal de 
um autor que não passou incólume pela prisão, carregando lembranças amargas e 
atormentadoras que o acompanharam até seus últimos dias, se considerarmos sua 
posição recalcitrante em nomear sua escrita e autorizar seu alcance aos destinatários.

Dito em outras palavras, Graciliano Ramos ocupou-se, nessa obra, de narrar 
situações vividas, presenciadas, ouvidas e relatadas. Porém, em quaisquer delas, 
perfilaramse cenas que tangenciam, ao mesmo tempo, a dimensão de sua vida na 
esfera pública e o espaço íntimo de sua vida constituindo um legado na qualidade 
de memória, a qual, como assinala Seligmann-Silva (2012, p. 64) “é o resultado 
de conflitos e negociações que se iniciam dentro das pessoas que vivenciam aquele 
evento e depois se desdobram nas relações entre os indivíduos, grupos e classes que 
se embatem na esfera pública”. Rastros e vestígios de memória de uma vivência 
forçada produziram um esgarçamento subjetivo do qual resultou a produção de uma 
obra, ou seja, tornar pública uma experiência subjetiva cuja travessia nos reporta 
aos temores e dores de quem, em razão de injunções arbitrárias, foi obrigado a 
viver a dureza e opacidade do cotidiano prisional.

As cenas, mesmo que fugidias, polarizam extremos nos quais se concentram 
movimentos em direção a vida e também em direção a morte. Obviamente, os 
indícios que apontam para a morte em uma prisão são muito mais contundentes, 
não necessariamente a morte física (embora com frequência aconteça), mas sim o 
aniquilamento subjetivo que com o passar do tempo incide como um peso insupor-
tável na vida de uma pessoa.

Na qualidade de sobrevivente desse estado de mortificação (haja vista que 
manter-se vivo em uma prisão é exceção e não regra) Graciliano Ramos reuniu 
as forças que ainda lhe restavam devido também ao debilitamento decorrente 
das mazelas físicas para deixar ao mundo um legado acerca da experiência de 
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cárcere, trazendo para o momento presente lembranças e vestígios que foram 
minuciosamente recuperados graças a sua imaginação criativa. Nesse processo de 
recuperação, interpuseram-se silêncios, chagas, decepções, reprovações morais, 
críticas, bem como rastros de perturbações que passaram a fazer parte de seus 
pensamentos, principalmente no seu afã de abrir caminhos para entender qual teria 
sido o motivo pelo qual o responsável pela sua prisão teria decidido consumá-la 
diante de um contexto no qual não houve um crime circunscrito nem previsto nas 
determinações legais.

As temporalidades insinuadas na obra são marcas presentes na vida do autor, 
principalmente diante da seguinte indagação: por que estou preso? Essa indagação 
nos faz pensar que Graciliano Ramos, no momento em que se engajou na produção 
dessa escrita, ocupava uma posição singular que, segundo Ricoeur (1990), consiste 
em ver-se a si próprio como um outro, sendo, pois, o efeito de um desdobramento 
de sua identidade, que deslizou de funcionário público e escritor para a condição de 
presidiário; identidade da qual jamais se desvencilhou, ou seja, ao sair da  prisão, 
Graciliano Ramos teve que acrescentar aos seus títulos, um nada honorífico, o 
estigma de ex-presidiário.

Esse desdobramento identitário impôs ao autor indagar-se acerca de quem 
lhe impunha tal condição e por qual motivo, uma vez que se fecharam todas as 
portas que poderiam levá-lo a um tempo e espaço precisos em relação aos quais 
um feixe de luz poderia ser uma lógica para desvendar o grande mistério de sua 
prisão e encarceramento, nuance de violência o qual, por permanecer na ordem 
do indizível, agigantou-se em sombras de angústia.

Diante dessa situação, de qual recurso dispunha o autor? Recorreu Graciliano 
Ramos à escrita para tentar amortecer as fortes ondas de violência que se presen-
tificavam à medida que se reportava aos dias e noites passados na prisão, das 
quais não conseguia se desvencilhar, uma vez que lhe foi totalmente impossível 
esquecer que um dia esteve preso. Sendo assim, não conseguiu se afastar da  prisão, 
condição que em sua vida tomou a dimensão de um presente contínuo, pelo menos 
no tocante ao tempo desprendido na escrita dessa obra.

Depreende-se, pois, que a obra Memórias do cárcere faz alusão a um autor 
que, de forma direta ou indireta, valeu-se da escrita e de sua capacidade criativa 
para contornar as bordas de um sofrimento causado por um profundo vazio relativo 
à ruptura em sua vida decorrente da prisão e do encarceramento. Desse modo, o 
homem Graciliano Ramos recolheu as pegadas de uma difícil travessia para deixar 
entrever, em um relato contundente, apaixonante e aterrorizante as sombrias trilhas 
que tecem as malhas de uma instituição prisional.
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Travessia com dor e com astúcia nas estratégias de busca de lembranças, 
rastros, vestígios, histórias de outros, sinais das regras prisionais, ecos agourentos 
da morte e, enfim, um caminho para a liberdade que metaforicamente se compôs 
na fluidez das águas que se interpõem entre a prisão da Ilha Grande e a cidade 
do Rio de Janeiro.

Aproximamo-nos, assim, não do autor de romances e sim de quem, sob a 
pressão do trauma, elegeu a escrita como uma via para amenizar a dureza das 
experiências vividas na prisão. Se Graciliano Ramos conseguiu esse feito ou não 
jamais saberemos.

Dessa maneira, para acompanhar as difíceis pegadas do escritor, adotamos 
uma rota subversiva enveredando por caminhos diferenciados para ler um autor, 
em relação a uma singularidade de sua vida, a prisão, a partir das enunciações 
extraídas de uma obra. Quer dizer, ao invés de lermos a obra escrita por um autor 
entabulamos um diálogo com o livro Memórias do cárcere para depreender o que 
esse livro fala de seu autor.

O texto Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos, deve ser considerado 
dentro dos contextos históricos e políticos da época em que foi escrito, mas sobre-
tudo em razão de seu agente, do percurso de vida do prisioneiro. Assim, a presente 
reflexão se torna relevante em função de os estudos existentes acerca do tema serem 
construídos majoritariamente sob as lentes histórica ou literária. Nosso foco, por 
outro lado, é lançar um olhar com outra lente, a da memória, em que buscamos 
compreender o processo de construção de memórias de um ser humano que passou 
por situações humilhantes e buscou, por meio da escrita, uma forma de resistir.

A DIMENSÃO TRAUMÁTICA DA PRISÃO DE GRACILIANO  
 RAMOS

Antes de circunscrevermos a vivência prisional de Graciliano Ramos no 
 âmbito de uma experiência traumática, é fundamental recorrer a determinados 
fatos. Em primeiro lugar, à época, o Brasil vivia em regime ditatorial conhecido 
como a era Vargas, pois o regime republicano que pôs fim à monarquia imperial 
logo conheceu também o seu término (TOTA, 1994).

Em segundo lugar, opositores à política presidencial conclamavam pela 
implan tação do regime comunista, grande ameaça ao presidente e às organizações 
militares. Cabe observar que qualquer simpatizante ou aliado aos ideais comunistas 
eram considerados personas non gratas ao Brasil, sendo severamente perseguidos.
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Em terceiro lugar, embora Graciliano Ramos não declarasse abertamente 
sua afeição pelo regime comunista, o teor de suas obras foi avaliado como uma 
aliança ou uma exaltação dos ideais comunistas, razão pela qual foi considerado 
uma forte ameaça. No entanto, cotejando as informações do seu prontuário, não 
há evidências a esse respeito. Aliás, as autoridades que decidiram pela prisão de 
Graciliano Ramos sabiam que estavam diante de uma mente criadora capaz de 
grandes transformações pela criação de enredos críticos e elucidativos.

Se as autoridades brasileiras tinham um motivo para prender o escritor, o 
mesmo não fora explicitado e, mesmo assim, sem acusação formal de um crime e 
julgamento, Graciliano Ramos conheceu dias amargos atrás das grades da prisão. 
Rondava seus pensamentos um grande incômodo no tocante ao saber por que estava 
preso uma vez que julgava não ter cometido qualquer crime passível de restrição 
de liberdade mediante o encarceramento.

Essa via bloqueada em direção ao saber é um ponto de abertura que dá início 
a uma série de situações traumáticas que se configuraram nos dias de quase um 
ano em que foi obrigado a conviver sob ordens, em espaços exíguos, mal ilumi-
nados, insalubres, contagiosos, e, ainda, ter que presenciar o destino de vidas que 
em pouco tempo conheceriam seu fim. Circunstâncias mais traumáticas que essas 
são, praticamente, impossíveis de enumerar, não que pretendamos estabelecer uma 
escala de julgamento para experiências vividas. A seguir, rastrearemos os vários 
indícios que caracterizam a experiência prisional de Graciliano Ramos em sua 
dimensão traumática.

 O ato da prisão aconteceu sem que tivesse havido qualquer explicação sobre 
o provável crime cometido por Graciliano Ramos, ou seja, supõe-se que algumas 
medidas tomadas enquanto ocupava o cargo que hoje denominaríamos de Secretário 
Estadual de Educação do Estado de Alagoas, como a proibição de cantar o hino 
nacional nas escolas tenha sido bastante reprovado pelas autoridades e militares. 
Contudo, isso é uma outra suposição, sem ter havido qualquer explicação a esse 
respeito. Nesse sentido, a prisão verteu-se para a condição de um indizível, ou 
seja, um excesso visto não ter sido possível qualquer compreensão.

Houve uma ruptura em um percurso de vida: Graciliano Ramos perdeu o 
emprego, deixou de conviver com os filhos e com a esposa. Ainda, foi confrontado 
com ambientes insólitos, ocupando-se da tarefa impossível quanto ao entendimento 
das razões do seu encarceramento. Desse modo, reiteramos que a experiência vivida 
é de ordem traumática visto que conforme assinala Seligmann-Silva (2000, p. 86) 
“o trauma é caracterizado pela incapacidade de recepção de um evento transbor-
dante (…). Trata-se da incapacidade de recepção de um evento que vai além dos 
‘limites’ da nossa percepção e torna-se, para nós, algo sem forma”.
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Em decorrência desse último aspecto, a condição de prisão não escapava dos 
pensamentos de Graciliano Ramos, sendo, pois, uma espécie de perda, no âmbito 
da memória, diante da qual faziam-se necessário recursos para a recomposição da 
vida aniquilada pela decretação da prisão. Certamente, as suas vivências, imputadas 
pelo cotidiano prisional, representavam excessos cujos vestígios eram de difícil 
elaboração, especialmente podemos dizer, até o momento em que se dispôs a traçar 
os quatro itinerários que compõem a obra. Na verdade, podemos considerar a escrita 
como um trabalho psíquico impulsionado pelo trauma, cuja finalidade consistiu 
em uma espécie de reintegração dos rastros de memória que se dispersaram, de 
forma abrupta em virtude de uma prisão considerada arbitrária.

A título de caracterização, podemos admitir que a escrita pode ser conside-
rada como um efeito positivo da experiência traumática, não que tenha cicatrizado 
completamente, como afirma SeligmannSilva (2000, p. 84) “a ferida na memória”, 
mas que contornou as bordas de um indizível dando-nos a conhecer as contra-
dições e arbitrariedades de uma instituição prisional. Nesse sentido, evidenciamos 
uma das duas polaridades da experiência traumática. Seguindo os passos de Brette 
(2005, p. 69), entendemos que “os efeitos positivos correspondem aos esforços para 
tentar domar o traumatismo, tanto para remover a experiência esquecida, quanto 
para torná-la real”. Desse modo, a rememoração mediante a escrita da vivência 
traumática tem uma dupla acepção: por um lado, são indícios de uma fixação à 
experiência, tão intensa a ponto de ocupar dez anos da vida de seu autor. Por 
outro lado, a escrita é o legado, na forma de uma resposta, que o autor nos deixa 
acerca da densidade da carga traumática da experiência, demonstrando, diante da 
vulnerabilidade em que se encontrava, pela exposição maciça à violência, uma 
resposta “salvadora” para um estado de aniquilamento da vida.

Analisando por esse viés, o trauma se configura como uma experiência para
doxal, pois quanto mais violento e intenso, menor é a capacidade do sobrevivente de 
elaborálo: por acaso, Graciliano Ramos ficou quase uma década voltado para uma 
escrita sem nomeála e, tampouco, decidir pela sua publicação, o que nos faz refletir 
que a prisão significou um sintoma em sua história, abalando todos os alicer ces de 
credibilidade, sobretudo, nas instituições estatais. Aliás, as conse quências sociais e 
políticas do encarceramento desse autor confluem para caracterizar um quadro deno
minado por Caruth (2013, p. 7) de “crise da verdade”, dada a potencialidade que 
teve a experiência de esfumaçar o sentido de vida e fragilizar as forças psíquicas do 
autor para conseguir minimamente simbolizar o indizível que passou a fazer parte 
da sua vida em cárcere e depois da continuidade do aprisionamento subjetivo que se 
afigurou com a saída da prisão: ou seja, objetivamente não haviam mais grades, mas 
subjetivamente fortes amarras prendiam o autor a um passado. Assim, acreditamos 
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que a descontinuidade no andamento de sua vida foi reavivada pelas experiências 
com as quais se confrontou, sendo que as mesmas não faziam parte, e nem deviam 
fazer, do seu cotidiano. Eis provavelmente o caráter fragmentário dessas “memórias”, 
uma vez considerando as dificuldades de escrever uma história da vida em prisão 
retratando um passado vivido no sentido de transmissão de um legado.

Ainda podemos acrescentar que como a experiência transpôs-se além dos 
limites do indizível, a escrita representou um recurso para contornar os restos que 
excediam a capacidade de compreensão. Sendo assim, colocam-se, lado a lado, 
necessidade e impossibilidade na construção de signos para elaborar a experiência, 
de modo que disso resultaram esquecimento, mas, igualmente, lembranças atormen-
tadoras se considerarmos as cenas transcritas no livro na pregnância das imagens. 

Entendendo a questão por esse viés, podemos considerar que as “memórias” 
em Memórias do cárcere têm uma função primordial no sentido de converter o 
passado em uma ação presente, pela qual Graciliano Ramos demonstrou com as 
injustiças que lhe foram cometidas mas que, diante das quais não sucumbiu, uma 
vez que se utilizou das infernais condições do seu entorno para produzir um suporte 
que apontasse um horizonte da vida. Obviamente, estamos seguindo uma linha 
de raciocínio que nos sugere a escrita como um processo de reparação diante de 
uma inesperada ruptura no percurso de vida em um momento no qual Graciliano 
Ramos foi assolado por uma violência ímpar. Sendo assim, a escrita é um processo 
que tem, segundo Conte (2014, p. 89), “tempos psíquicos que se constroem, (des)
constroem e se recompõem como uma outra cena, em que se condensam vários 
componentes do vivido ou irrompe algo novo”. No caso de Graciliano Ramos, 
temos as duas possibilidades.

Contudo, esse recurso não representou o esquecimento completo das dores 
e sofrimento relativos aos dias de prisão, os quais, na modalidade de fragmentos, 
foram molas mestras para a transformação de aspectos que contornam o indizível 
em uma construção histórica a qual, mais uma vez, sinaliza indícios de uma vida em 
condições precárias, mesmo depois da saída do autor da prisão, ou seja, conforme 
assinala Perdomo (2011, p. 17), “não podemos apagar o vivido. Temos a obrigação 
de trabalhá-lo e interrogá-lo, pois é somente, e tão somente, da apropriação da 
história que outra história pode vir a ser”. Não temos dúvidas de que Graciliano 
Ramos valeu-se dessa via para traçar os itinerários da escrita dessa obra. A esse 
respeito, vale mencionar que a experiência traumática veio a lume por intermédio 
de uma narrativa, aliás, como aponta Kehl (2011, p. 49) “a narrativa que transmite 
uma experiência é algo que possibilita uma transformação” especialmente no  âmbito 
da obra Memórias do cárcere, na qual se depreende, por um lado, o silêncio e, por 
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outro, o esquecimento do fator traumático, tendo a escrita o potencial de estancar 
a repetição provocada pelo silêncio e pelo esquecimento.

De certo modo, a escrita considerada no âmbito de uma espécie de “falar 
publicamente” é uma abertura para que os destinatários dessa obra, inclusive o 
próprio autor, tornem-se cônscios de um sofrimento vivido que não conheceu 
seu término com a saída da prisão, uma vez que os danos subjetivos causados 
recaíram sobretudo na perpetuação de pesadelos recorrentes relativos às amargas 
 lembranças da prisão, ou seja, a experiência com o horror do inevitável perpas-
saram os densos muros da prisão, em restos praticamente inenarráveis. Quer dizer, 
apesar da extensão da obra, nuances vividas podem ter ficado fora de seu âmbito, 
não só no tocante aos rascunhos perdidos como também em relação à dificuldade 
de evocação, com clareza, dos fatos ocorridos na prisão.

A esse respeito vale mencionar que Graciliano Ramos foi obrigado a conviver 
com criminosos contumazes, tendo que, constantemente, estar em estado de alerta, 
no sentido de preservar minimamente suas chances de sobrevivência.

A transferência de Alagoas para o Rio de Janeiro em um porão de navio teve 
por função reascender no imaginário de Graciliano Ramos a condição aviltante 
relativa à travessia do Oceano Atlântico pelos povos africanos escravizados.  Ainda 
teve também a transferência para a prisão da Ilha Grande, conhecida pela sua fama 
de encarcerar os mais temíveis criminosos e de ser um lugar que dificilmente 
alguma pessoa presa consegue sair com vida.

A ausência de um processo de acusação e de um julgamento são questões que 
permaneceram inexplicáveis para Graciliano Ramos, ou seja, sempre se posicionou 
como quem não entendia o motivo pelo qual estava preso. Esse não saber, bem 
como as ameaças à vida na prisão serviram para que o autor utilizasse a escrita 
como a única arma de que dispunha para resistir às arbitrariedades de sua prisão. 
E foi pela produção de uma escrita que Graciliano Ramos se singularizou na 
 prisão, sendo um preso que atualmente tem um destaque, em forma imagética com 
dizeres elucidativos, nas paredes do museu erguido nos escombros da instituição 
prisional demolida.

Uma vez que Graciliano Ramos esteve diante do cárcere, quer dizer, sem 
opção de estar com sua família e amigos, foi obrigado a abrir mão de seus  hábitos, 
construir novas modalidades de ação condizentes com as exigências para se sobre-
viver em uma prisão. Possivelmente houve também uma guinada no foco de sua 
escrita: dos romances passou a escrever memórias de uma pessoa presa. Essa 
transformação de conteúdo da escrita pode ser considerada como uma solução de 
continuidade acerca da vida e não mais um capítulo da vida do escritor se anali-
sarmos os enredos de seus romances.



Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2022, volume 62 | 191

Ecos e Vestígios da Experiência Traumática de Graciliano Ramos no Cárcere

A escrita é um modus operandi diante da situação traumática em que se 
encontrava Graciliano Ramos e que talvez jamais tenha saído dela. Quer dizer, 
ao invés de se ocupar em produzir um enredo com personagens para narrar uma 
história, Graciliano Ramos, subjetivamente inclinou-se para a posição de ser humano 
escrevente retratando um cenário no qual perfilam acontecimentos verdadeiramente 
vividos com sofrimento e dor. Assim, conseguiu margear as bordas da situação 
traumática, uma vez que sua prisão era a única evidência de que dispunha. Quer 
dizer, a escrita de Memórias do cárcere foi um artifício do qual se valeu para tentar 
ligar o excesso de transbordamento decorrente da exposição à situação traumática 
configurada pela prisão. Assim sendo, a escrita representou a possibilidade de 
elaborar as cenas atormentadoras do encarceramento em razão de não ter havido 
qualquer explicação sobre o motivo de sua prisão, além das pressões próprias das 
condições de confinamento em uma instituição prisional.

Em certo sentido, podemos entender que, com a escrita do livro Memórias do 
cárcere, Graciliano Ramos tentou fazer uma transposição do trauma e escoamento 
da angústia da esfera psíquica para ter uma expressão em termos de uma escrita 
cujo destino são os destinatários que são afetados pela obra. Contudo, mesmo que 
consideremos que a escrita pode ter representado um certo alívio (uma vez que 
se propôs, ao sair da prisão, realizar essa tarefa para dar conhecimento ao mundo 
sobre o interior de uma prisão), que não extinguiu por completo a sua dor, vide 
a sua relutância em publicar o livro ou mesmo dar-lhe um nome.

Nesse sentido, podemos buscar uma passagem para compreender as circuns-
tâncias que concorreram para que Graciliano Ramos tenha escrito o livro Memó
rias do cárcere. Referimo-nos a Bataille (2017, p. 21) quando diz que “o que me 
obriga a escrever, imagino, é o medo de ficar louco”. Sem dúvida, o recurso à 
escrita de uma obra desse teor, para um escritor nacionalmente conhecido pelos 
seus romances, deve ser considerado em termos da produção de uma estratégia de 
sobrevivência em um lugar, cujos rastros e vestígios sinalizam, constantemente a 
sombra negra da morte como toda a sua contundência.

Se estamos situando uma pressão interior em Graciliano Ramos que o levou 
a escrever, temos que situar também o afeto que lhe é correspondente: a angústia. 
Daí a dureza das cenas construídas nas inúmeras páginas da obra que perfilam 
continuamente ao retratar em ambiente no qual a vida e a consideração sobre 
os valores humanos quase não têm nenhum valor. Quer dizer, a vida de pessoas 
presas, em certo sentido, se enquadra na rubrica de vidas matáveis, não passíveis 
de luto, segundo Butler (2015).

Ainda iluminados pelas ideias de Bataille (2017), podemos argumentar que 
a prisão teve vários sentidos para Graciliano Ramos. Primeiro, converteu-se em 
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uma pressão, não apenas pelo confinamento, mas sobretudo pela insistência com 
a qual lutou arduamente para buscar explicações acerca do motivo de sua prisão, 
pois segundo sua própria consciência não teria cometido crime algum. Segundo, 
o fato de estar preso o obrigava a se enxergar nessa condição, ou seja, se estava 
em meio de criminosos, sem o direito de ir e vir e se não cometeu crime, o que 
era? Um criminoso? De certo modo, a prisão impôs a Graciliano Ramos assumir 
a condição subjetiva de estar encarcerado e ter que, doravante, conviver com o 
estigma de ex-presidiário.

A escrita de Memórias do cárcere atesta essa condição, mas representa  também 
o recurso para não perecer em uma prisão e nem completamente aplainado subje-
tivamente pela interferência e assimilação da cultura prisional (FARIAS, 2015).

Analisando a escrita por esse viés, podemos considerá-la uma espécie de 
 bálsa mo para aplacar a angústia que cotidianamente se fazia presente nos pensa-
mentos de Graciliano Ramos. De certo modo, a disposição da escrita em alusão a 
quatro lugares com características próprias pode ser considerada como uma espécie 
de organização, mesmo que não seja totalmente consistente, em termos da integri-
dade psíquica esfacelada pela experiência traumática. Sob essa ótica, a escrita dessa 
obra, para um escritor de outros enredos, configurouse em uma ação diante de 
um sofrimento implacável, vivido sobretudo como impotência e injustiça. Desse 
modo, a escrita surge como uma possibilidade de circunscrever aquilo que, para 
o autor se afigurava na ordem do indizível, do incompreensível e do insuportável. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da obra Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos, pudemos adotar 
algumas vertentes de compreensão e análise.

Em primeiro lugar, houve uma modalidade de entendimento, nas inúmeras 
produções sobre a prisão e o encarceramento de Graciliano Ramos, temas centrais 
da obra Memórias do cárcere, que consiste em explicitar o aparecimento do livro 
interpelando a uma conjuntura de fatos relacionados à vida de seu autor.

Se escolhermos essa via de leitura, corremos o risco de analisar a obra 
Memórias do cárcere a partir das injunções de vida do seu autor e, assim, nos 
fundamentaríamos em fatos para o processo de construção de memória, para nos 
subsidiarmos visando produzir explicações para a produção da obra a partir de dois 
determinantes concernentes aos fatos: a consequência de uma prisão sem acusação 
de crime, julgamento e condenação e, a percurso pelos itinerários construídos em 



Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2022, volume 62 | 193

Ecos e Vestígios da Experiência Traumática de Graciliano Ramos no Cárcere

função da passagem em diferentes instituições prisionais, com suas próprias carate-
rísticas difundidas como formas de ameaça e terror e também com seus cotidianos 
diferenciados em função da localização geográfica, equipe gestora, tipologia de 
pessoas presas, existência de equipes de saúde e sobretudo, presença de agentes 
que se ocupam dos direitos humanas e das condições de encarceramento.

Nesse caso, a obra seria uma provável contingência da história de vida de um 
homem, nascido na região do nordeste brasileiro, de família abastada, letrado que 
escrevia romances com enredos denunciativos de condições de miséria, pobreza 
e descaso de agentes estatais e que também tinha apreço pelos ideais do regime 
comunista, em uma época em que o Brasil se encontrava em um estado de exceção 
marcado por uma ditadura.

Por outro lado, podemos adotar outro princípio norteador de análise de que 
a obra é autônoma (tanto em sua totalidade quanto em suas quatro partes) e se 
esclarece por si mesma. Ao escolher essa modalidade de aproximação estamos 
admitindo que os quatro itinerários que compõem a obra podem ser compreendidos 
como a produção de memórias a partir de lembranças, imagens e outros vestígios, 
além da imaginação criativa do autor.

Quer dizer, a obra Memórias do cárcere é um complexo marcante de ideias 
pelas quais podemos ter acesso ao seu criador, deixando, em segundo plano, as 
contingências históricas relativas à sua vida. Nesse sentido, a obra deve ser consi-
derada como uma trama de pensamentos que apresentam feixes, que podem ser 
esmiuçados e traçados nos quatro itinerários possíveis, que ora se alinham em 
termos de uma convergência, ora se constituem em linhas paralelas divergentes 
devido às suas singularidades e sem qualquer possibilidade de agrupamento em 
uma única categoria. Por esse motivo, existem apontamentos, na referida obra, 
que não podem ser interpretados, nem apreendidos em torno de um único sentido. 

Ou seja, ler Graciliano Ramos a partir da obra Memórias do cárcere exige o 
exercício da construção de artifícios, nas formas de iluminuras para construir uma 
espécie de alinhavo a partir das possíveis pegadas de uma escritura produzida em 
um horizonte existencial singular.

A obra é eivada de metáforas cuidadosamente empregadas pelo seu criador 
que, imprimindo uma tonalidade sombria e pouco romanesca, declarou que sua 
escrita deve ser considerada como um esforço em apresentar, para a humanidade, 
o cotidiano da vida de uma pessoa encarcerada. O desconforto e inquietação do 
criador são por demais evidentes no tratamento com as notas que escreveu na prisão, 
bem como na retomada para compor a versão da obra, cujas cópias apresentam 
singularidades, se considerarmos as constantes rasuras produzidas e deixadas como 
indícios que clamam por um sentido.
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Disso então, decorre que situamos a obra no âmbito de expressão de uma 
tensão do seu criador, seja no contexto do processo de sua produção, seja no  tocante 
à decisão de publicá-la. Eis um vórtice que nos encoraja a realizar a leitura do 
homem Graciliano Ramos a partir da produção da escrita que se conformou na 
obra escolhida em quatro itinerários, como recorte em nosso estudo.
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