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Autorretrato aos 56 anos  

Graciliano Ramos 
 
“Nasceu em 1892, em Quebrangulo, Alagoas 
Casado duas vezes, tem sete filhos 
Altura 1,75 
Sapato n.º 41 
Colarinho n.º 39 
Prefere não andar 
Não gosta de vizinhos 
Detesta rádio, telefone e campainhas 
Tem horror às pessoas que falam alto 
Usa óculos. Meio calvo 
Não tem preferência por nenhuma comida 
Não gosta de frutas nem de doces 
Indiferente à música 
Sua leitura predileta: a Bíblia 
Escreveu "Caetés" com 34 anos de idade 
Não dá preferência a nenhum dos seus livros publicados 
Gosta de beber aguardente 
É ateu. Indiferente à Academia 
Odeia a burguesia. Adora crianças 
Romancistas brasileiros que mais lhe agradam: Manoel 
Antônio de Almeida, Machado de Assis, Jorge Amado, 
José Lins do Rego e Rachel de Queiroz 
Gosta de palavrões escritos e falados 
Deseja a morte do capitalismo 
Escreveu seus livros pela manhã 
Fuma cigarros "Selma" (três maços por dia) 
É inspetor de ensino, trabalha no "Correio da Manhã" 
Apesar de o acharem pessimista, discorda de tudo 
Só tem cinco ternos de roupa, estragados 
Refaz seus romances várias vezes 
Esteve preso duas vezes 
É-Ihe indiferente estar preso ou solto 
Escreve à mão 
Seus maiores amigos: Capitão Lobo, Cubano, José Lins 
do Rego e José Olympio 
Tem poucas dívidas 
Quando prefeito de uma cidade do interior, soltava os 
presos para construírem estradas 
Espera morrer com 57 anos” (Grifos nossos). 

 

http://www.graciliano.com.br/quebrangulo.html
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RESUMO 

 

A família é um jardim no sentido de abrigar diferenças, diversas cores e flores. 

Contudo, essa convivência não se dá sem conflitos. Há flores, mas também 

espinhos. Ela também é lugar de violência para milhares de crianças em todo o 

mundo e em todas as épocas, assim como o foi na época e na família do menino 

Graciliano. Diante disso, esta pesquisa tem o objetivo de analisar as violências, 

vivenciadas por Graciliano Ramos no âmbito da família, enquanto dispositivo de 

poder, tomando por base sua autobiografia Infância. O problema que nos 

propusemos a averiguar requereu de nós a opção pela abordagem qualitativa 

dos fenômenos mediante a utilização da pesquisa bibliográfica. Como 

instrumento técnico-operativo, optou-se pela construção de um quadro cuja 

finalidade foi mapear os trechos do livro que fazem referência à família, à 

infância, ao poder e à violência e é composto das seguintes informações: título 

referente à categoria, citação a que a categoria remete, data e número de página. 

As categorias trabalhadas foram: infância, família, poder e violência, embasadas, 

respectivamente, nos seguintes autores: Ariès (2006), Badinter (1985), Del 

Priore (1999, 2013); Engels (2012), Goode (1970), Osterne (2001), Osorio 

(1996); Foucault (1999, 2004, 2007 e 1979); Minayo (2013), Odalia (2004), 

Zaluar (1996), dentre outros. Introduziram-se as discussões investigando as 

relações familiares e de poder vivenciadas por Graciliano Ramos. Em seguida, 

buscamos refletir sobre a infância dele na família. E, por fim, investigamos as 

principais violências vivenciadas por ele na família. Concluímos nossa 

investigação cônscias de que é preciso desnaturalizar e desuniversalizar a 

família; que as infâncias de Graciliano e do moleque José dão alvo constantes 

do poder exercido por seu Sebastião e dona Maria, em geral na forma de 

violência; que a violência é um fenômeno construído socialmente e que nos 

trechos analisados aparece nas formas física e psicológica. Além disso, a obra 

nos permitiu analises sociais acerca da família, da infância, do poder e da 

violência em uma sociedade diferente da nossa, mas que nos ajudam a pensar 

as atuais relações em que estamos inseridos.  

 

Palavras-chave: Criança. Família. Poder. Violência. 

  



 

ABSTRACT 
 
The family is a garden in order to accommodate differences, different colors and 
flowers. However, this coexistence is not without conflict. There are flowers but 
also thorns. It is also a place of violence for thousands of children around the 
world and at all times, as was the time and Graciliano boy's family. Thus, this 
research aims to analyze the violence, experienced by Graciliano Ramos in the 
family, while device power, based on his childhood autobiography. The problem 
we set out to ascertain required of us the choice of a qualitative approach of the 
phenomena through the use of literature. As a technical-operative instrument, it 
was decided to build a framework whose purpose was to map the parts of the 
book that refer to family, childhood, power and violence and is composed of the 
following information: title referring to the category, citation that the category 
refers, date and page number. The categories were worked: childhood, family, 
power and violence, supported, respectively, the following authors: Ariès (2006), 
Badinter (1985), Del Priore (1999, 2013); Engels (2012), Goode (1970), Osterne 
(2001), Osorio (1996); Foucault (1999, 2004, 2007 and 1979); Minayo (2013), 
Odalia (2004), Zaluar (1996), among others discussions were introduced 
investigating family relationships and power experienced by Graciliano Ramos. 
Then we reflect on his childhood in the family. And finally, we investigate the main 
violence experienced by him in the family. Completed our investigation that we 
must deconstruct and desuniversalizar family; the childhoods of Graciliano and 
rascal Jose give constant power exercised by its target Sebastian and Dona 
Maria, usually in the form of violence; that violence is a phenomenon socially 
constructed and that the analyzed portions appears in the physical and 
psychological forms. In addition, the work has allowed us to social analysis about 
family, childhood, power and violence in a different society from ours, but that 
help us to think the current relationship in which we operate. 
 
Keywords: Child. Family. Power. Violence. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

Graciliano Ramos de Oliveira, nascido às quatro horas da tarde de 27 de 

outubro de 1892 em Quebrangulo (AL), onde permaneceu até 1895, é o 

primogênito dos 16 filhos de seu Sebastião Ramos de Oliveira e dona Maria 

Amélia Ferro e Ramos, a saber: Leonor, Otília, Clodoaldo (I)1, Otacília, Clodoaldo 

(II), Amália, Anália, Marili, Carmen (I), Carmen (II), Clélia, Lígia, Vanda, Clóvis e 

Heitor. Naquela época era comum que as mulheres se casassem muito jovens 

e concebessem numerosas proles, como é o caso da mãe de Graciliano, dona 

Maria Ramos que contraiu o matrimônio aos 15 anos de idade e teve 15 filhos2. 

Ao casar-se com dona Maria, seu Sebastião Ramos, 37 anos, trouxe consigo 

uma filha de uma relação anterior, Mocinha, a quem Graciliano se refere em 

Infância como sua “irmã natural”3.  

Quebrangulo, sua cidade natal, foi primitivamente habitada pelos índios 

Xucurus e Cariris, emigrados de Pernambuco em virtude da seca que castigou 

o sertão nordestino no ano de 1740, muito embora tenha sido influenciada pelos 

negros que corriam em busca da liberdade, os quilombolas. Na linguagem dos 

negros Quebrangulo significa matador de porcos4. Em 1892, ano em que o 

menino Graciliano nasceu, Quebrangulo já passara a se chamar Vitória: 

 

Encravada na montanha, a cidade em nada diferia dos pequenos 
vilarejos: comércio de ocasião, trabalho no roçado, boas pastagens 
para a pecuária e vida arrastada. Mas havia a expectativa de progresso 
com a chegada dos trilhos da Great Western; Maceió ficaria a um pulo. 
Quebrangulo acabaria se tornando referência sentimental (MORAES, 
2012, p. 23). 

 

                                                           
1 Naquela época era tradição batizar os novos filhos com os nomes dos que morreram de maneira 
precoce como foi o caso de dois dos irmãos de Graciliano, a saber: Clodoaldo e Carmen. Os 
algarismos romanos a frente de cada um dos nomes demarca quem nasceu primeiro. 
 
2 Dos 15 filhos de seu Sebastião e dona Maria, dois vieram a falecer ainda pequenos, a saber: 

Clodoaldo e Carmen.  

 
3 Graciliano dedica o capítulo Minha irmã natural à sua irmã, Mocinha, em Infância (2012). 
 
4 Informações disponíveis em: www.quebrangulo.com. Acesso em: 22 out. 2015.  
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A economia do Estado de Alagoas, assim como as dos demais estados 

do Nordeste durante anos esteve centrada na cana-de-açúcar.  No entanto, “À 

medida que o ciclo do açúcar perdia fôlego, o Nordeste algodoeiro-pecuário se 

afirmava como alternativa mais vantajosa para a comercialização no exterior” 

(MORAES, 2012, p. 23). Assim estavam caracterizados os ascendentes de 

Graciliano: seu Sebastião era filho de um senhor de engenho arruinado propenso 

as artes, um bom músico, de quem o menino Graciliano afirma ter herdado a 

vocação absurda para as coisas inúteis (RAMOS, 2012)5.  

Já Pedro Ferro6, seu avô materno, era considerado próspero fazendeiro 

no Sertão de Pernambuco. O velho e o novo corriam nas veias de Graciliano 

nascido após dois grandes acontecimentos históricos no país: a abolição da 

escravidão, em 13 de maio de 1888, e a Proclamação da República, em 15 de 

novembro de 1889.  

Em 1892 o Brasil vivenciava o processo de transição entre o Império (1822 

a 1889) e a República (1889 aos dias atuais). Fruto de lutas, a República, 

proclamada em 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, 

apresenta elementos de continuidade e descontinuidade em relação ao Império. 

Segundo Faleiros (2009), houve: 

  

Ruptura na forma de governo, continuidade no conteúdo. Ruptura com 
a forma pessoal de governar do imperador, mas continuidade das 
relações clientelistas e coronelistas, que sustentavam o poder com 
troca de favores, com uma combinação do localismo com o uso da 
máquina estatal em função de setores exportadores (p. 53). 

 

O processo de transição entre o Império e a República é visível em 

Infância através do dinheiro: “No tempo da monarquia o tesouro era certamente 

invisível, constituído por moedas amarelas. Depois, variável e de papel, foi 

necessário às vezes desentranhá-lo, exibi-lo na rua a pessoas idôneas, antes 

que ele se convertesse num montão de símbolos desvalorizados” (RAMOS, 

2012, p. 140).   

                                                           
5 A partir desse ponto sempre que nos referirmos a Graciliano Ramos como personagem 
utilizaremos seu primeiro nome, enquanto ao nos referirmos a ele como autor, utilizaremos seu 
sobrenome. 
 
6 Graciliano dedica o capítulo Meu avô a seu Pedro Ferro, em Infância (2012). 
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Com a Proclamação da República o Brasil deixou de ser uma monarquia 

constitucional parlamentarista do Império do Brasil e passou a ser uma República 

constitucional presidencialista, presidida pelo marechal Deodoro da Fonseca 

(presidente), pelo marechal Floriano Peixoto (vice-presidente) e pelos ministros 

Benjamin Constant Botelho de Magalhães, Quintino Bocaiuva, Rui Barbosa, 

Campos Sales, Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e Eduardo Wandenkak7. Além 

disso, no que tange à infância e adolescência, é importante frisar que: 

 

Omissão, repressão e paternalismo são as dimensões que 
caracterizam a política para a infância pobre na conjuntura da 
Proclamação da República, decorrentes não só da visão liberal, mas 
da correlação de forças com a hegemonia do bloco 
oligárquico/exportador (FALEIROS, 2009, p. 54). 

 

Em 1895, quando, nas contas de dona Maria, o menino Graciliano teria 

por volta de dois ou três anos de idade, seu Sebastião, muda-se para a Fazenda 

Pintadinho, em Buíque, sertão de Pernambuco, nas proximidades da Fazenda 

Maniçoba, endereço dos seus sogros, com o intuito de criar gado. No entanto, a 

seca que ali se instala impede a criação de gado e impulsiona seu Sebastião a 

abrir uma loja na vila8 da referida cidade, comparada pelo narrador personagem 

à um corpo aleijado: 

  

Buíque tinha a aparência de um corpo aleijado: o largo da Feira 
formava o tronco; a rua da Pedra e a rua da Palha serviam de pernas, 
uma quase estirada, a outra curva, dando um passo, galgando um 
monte; a rua da Cruz, onde fica o cemitério velho, constituía o braço 
único levantado; e a cabeça era a igreja, de torre fina, povoada de 
corujas. Nas virilhas a casa de seu José Galvão resplandecia, com três 
fachadas cobertas de azulejos, origem do imenso prestígio de meninos 
esquivos: Osório, taciturno, Cecília, enfezada, e d. Maria que 
pronunciava garafa. Na coxa esquerda, isto é, no começo da rua da 
Pedra, o açude da Penha, cheio da música dos sapos, tingia-se de 
manchas verdes, e no pé, em cima do morro, abria-se a cacimba da 
Intendência. Alguns becos rasgavam-se no tronco: um ia ter à lagoa; 
outro fazia um cotovelo, dobrava para o Cavalo-Morto, areal mal-
afamado que findava no sítio de seu Paulo Honório; no terceiro as 
janelas do Vigário espiavam as da escola pública, alva, de platibanda, 

                                                           
7 Fonte: www.brasilescola.com.br 
 
8 Ao empregar o termo “vila”, Ramos (2012) refere-se a uma “Povoação de categoria superior à 
de aldeia ou arraial e inferior à de cidade” (FERREIRA, 2010, p. 783). Ramos (2012) dedica três 
capítulos à transição de sua família do campo para a cidade, intitulados Chegada à vila, A vila 
e Vida Nova. 
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regida por um sujeito de poucas falas e barba longa, semelhante ao 
mestre rural visto anos atrás (RAMOS, 2012, p. 53. Grifos do autor). 

 

E foi ali, no largo da feira da cidade, cuja a aparência era de um corpo 

aleijado, que seu Sebastião estabeleceu o seu comércio. Algum tempo depois 

negócio e família localizaram-se em uma esquina perto do Cavalo-Morto 

(RAMOS, 2012). Quatro anos depois, após inúmeros episódios9, em 1899, 

Graciliano volta à Alagoas e passa a morar em Viçosa, onde o menino mantém 

o contato com as letras, iniciado por seu pai e por sua primeira professora, dona 

Maria, em Buíque, por volta de 1898. Maria do O, mulata fosca, o Mestiço, dona 

Agnelina, o senhor Rijo, Mário Venâncio, serão alguns de seus novos(as) 

professores(as) nesta cidade10.  

Este último foi seu professor de geografia, segundo ele, não por 

especialidade, mas por ajustamento. E “Pouco a pouco abandonou os mapas, 

as listas de mares e de rios. Insinuou-nos a fundação de um periódico” (RAMOS, 

2012, p. 246), intitulado Dilúculo. 

 Em 1904, nasce a primeira obra daquele que viria a ser um grande 

escritor da literatura brasileira. Aos 12 anos, publica o conto Pequeno Pedinte, 

originalmente Pequeno Mendigo, n’O Dilúculo, jornal do Internato Alagoano 

onde estudava. Em 1905 muda-se para Maceió (AL), onde passa a frequentar o 

Colégio Quinze de Março. Em 1906 redige o periódico quinzenal Echo 

Viçosense. Neste mesmo ano publica sonetos na revista carioca O Malho. Em 

1909 passa a colaborar com o Jornal de Alagoas, onde publicou diversos textos.  

Em 1910 passa a residir em Palmeira dos Índios, zona da mata alagoana, 

onde veio a ser prefeito entre 1927 e 1930. Ali constitui família. Em 1915, aos 23 

anos de idade, Graciliano casa-se com Maria Augusta de Barros, 21 anos, com 

quem tem quatro filhos11. Em 1928, aos 35 anos, viúvo desde os 28 anos, une-

                                                           
9 Padre João Inácio, O fim do mundo, O inferno, O moleque José¸ Um incêndio, José da 
Luz, Leitura, Escola, D. Maria, O barão de Macaúbas, Meu avô, Cegueira, Chico Brabo, 
José Leonardo, Minha irmã natural e Antônio Vale.  

 
10 Adelaide, Um novo professor e Os astrônomos, Samuel Smiles, Mário Venâncio, são os  
capítulos que fazem referência, respectivamente, a cada um deles. 
 
11 Márcio Ramos (1916), Júnio Ramos (1917), Múcio Ramos (1919) e Maria Augusta Ramos 
(1920), batizada com este nome em homenagem a sua mãe, Maria Augusta, morre aos 26 anos 
de idade, vítima de complicações no parto. 
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se à Heloísa Leite de Medeiros, 18 anos, com quem tem três filhos12, e à quem 

escreve inúmeras cartas em momentos diversos de sua vida, não somente no 

início do relacionamento, que posteriormente tornar-se-iam livro de 

correspondência, intitulado Cartas de Amor à Heloísa, publicado em 1992 em 

comemoração ao centenário do seu nascimento. Ainda em 1925 começa a 

redigir Caetés, seu primeiro romance, seguido de outras importantes produções, 

incluindo romances, crônicas, contos, memórias, traduções13.  

É possível dividir a obra de Graciliano Ramos de inúmeras maneiras. Para 

melhor compreensão, optamos pela classificação presente no site oficial do 

autor14: 1) Livros mais importantes, publicados em vida ou póstumos15; 2) Livros 

infanto-juvenis16; 3) Livros de correspondência17; 4) Coletâneas de contos18; 5) 

Romance produzido coletivamente19 e 6) Traduções20. 

Infância21, está entre os livros mais importantes publicados em vida por 

Graciliano Ramos, é uma obra memorialista, composta por 39 capítulos, 

produzidos entre 1938 e 1944, que retratam sua infância e o início da 

adolescência. Ao tecer a crítica e descrever o enredo e os personagens de 

Caetés (1933), São Bernardo (1934), Angústia (1936) e Vidas Secas (1938), 

Candido (2012), nos adverte acerca de Infância. Segundo ele:  

                                                           
12 Ricardo de Medeiros Ramos (1929), Roberto de Medeiros Ramos (1930) e Luiza de Medeiros 
Ramos (1931). 
 
13 Essas e outras informações referentes a vida e a obra de Graciliano Ramos estão disponíveis 
em www.graciliano.com.br.  
 
14 www.graciliano.com.br 
 
15 Caetés (1933), Caetés ed. especial 80 anos (2013), São Bernardo (1934), Angústia (1936), 
Angústia ed. especial 75 anos (2011), Vidas Secas (1938), Vidas Secas ed. especial 70 anos 
(2008), Infância (1945), Insônia (1947), Memórias do Cárcere (1953), Viagem (1954), Linhas 
Tortas (1962), Viventes das Alagoas (1962), Garranchos (2012), Cangaços (2014) e Conversas 
(2014). 
 
16 A Terra dos Meninos Pelados (1939), Histórias de Alexandre (1944), Alexandre e Outros Heróis 
(1962), O Estribo de Prata (1984) e Minsk (2013).  
 
17 Cartas (1980) e Cartas à Heloísa (1992). 
 
18 Dois Dedos (1945) e Histórias Incompletas (1946). 
 
19 Brandão entre o Mar e o Amor (1942). 
 
20 Memórias de Um Negro (1940) de Booker T. Washington e A Peste (1950) de Albert Camus. 

 
21 Cândido (2006, 2012) e Miranda (2009) são alguns dos autores que analisam Infância.  

http://www.graciliano.com.br/
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Talvez seja errado dizer que Vidas Secas é o último livro de ficção de 
Graciliano Ramos. Infância pode ser lido como tal, pois a fatura convém 
tanto à exposição da verdade quanto da vida imaginária; nele, as 
pessoas parecem personagens e o escritor se aproxima delas por meio 
da interpretação literária, situando-as como criações (p. 69. Grifos do 
autor). 

 

Realidade, ficção e imaginação se misturam. Não são poucos os trechos 

que demonstram essa relação, especialmente presentes nos capítulos iniciais 

da obra, embora a percorra senão em todos, em quase todos os demais. O fato 

de Graciliano ter escrito a obra quando adulto, em um espaço temporal de mais 

46 anos da experiência vivida de sua infância, faz com que seja necessário 

acrescer às memórias reais, outras que se misturam no tempo, mas que não 

necessariamente são imaginárias, apesar de algumas delas fazerem parte do 

universo ficcional do autor, como podemos ver em um trecho de Verão no qual 

narra a seca catingante que devastava Buíque: 

 

Desse antigo verão que me alterou a vida restam ligeiros traços 
apenas. E nem deles posso afirmar que efetivamente me recorde. O 
hábito me leva a criar um ambiente, imaginar fatos que atribuo 
realidade. Sem dúvida as árvores se despojaram e enegreceram, o 
açude estancou, as porteiras dos currais se abriram, inúteis. É sempre 
assim (RAMOS, 2012, p. 27). 
 
Certas coisas existem por derivação e associação; repetem-se, impõe-
se – e, em letra de fôrma, tomam consistência, ganham raízes. 
Dificilmente pintaríamos um verão nordestino em que os ramos não 
estivessem pretos e as cacimbas vazias. Reunimos elementos 
considerados indispensáveis, jogamos com eles, e se desprezamos 
alguns, o quadro aparece incompleto (RAMOS, 2012, p. 27-28).  

  

Esse antigo verão lhe alterou a vida, provavelmente ele tenha sido o 

responsável pela saída de Graciliano e sua família da fazenda para a vila, dele 

restam ligeiros traços, ou seja, algumas poucas lembranças. Assim, para 

descrevê-lo o autor entrelaça realidade e ficção pois, o hábito, ou melhor, o ofício 

de escritor o leva a criar. Como ele próprio diz, algumas imagens existem por 

derivação, como as árvores despojadas e negras que caracterizavam o verão 

nordestino, outras por suposição. Bebedeira nos mostra algo semelhante:  

 

Minha mãe tocou a linha esquiva dos beiços naquela surpresa que 
tingia a substância rara, cruzou as mãos, franziu a boca numa tentativa 
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de agradecimento. Com rigor, não me seria possível afirmar que tais 
gestos se realizaram. Surpreendi-os, contudo, em visitas posteriores e 
arrisco-me a referi-los” (RAMOS, 2012, p. 41). 

 

O menino, embebedado por mulheres adultas, não recorda se tais gestos 

tenham se realizado, mas o fato dele os ter visto em visitas posteriores leva o 

autor a referi-los. Candido (2012) reforça a relação entre realidade e ficção na 

obra ao afirmar que: 

 

É claro que toda biografia de artista contém maior ou menor dose de 
romance, pois frequentemente ele não consegue pôr-se em contato 
com a vida sem recriá-la. Mas, mesmo assim, sentimos sempre um 
certo esqueleto de realidade escorando os arrancos da fantasia (p. 69).  

 

Infância é uma autobiografia que, ao contrário do que se espera, limita-

se aos relatos dos anos iniciais da vida do autor. Neste gênero literário o autor, 

o narrador e a pessoa de quem se fala são a mesma pessoa. Esse é o critério 

que, segundo Lejeune (2005), a define enquanto tal: 

 

A autobiografia (narrativa que conta a vida do autor) pressupõe que 
haja identidade de nome entre o autor (cujo nome está estampado na 
capa), o narrador e a pessoa de quem se fala. Esse é um critério muito 
simples, que define, além da autobiografia, todos os outros gêneros da 
literatura íntima (diário, autorretrato, auto-ensaio) (GONÇALVES, 
2013, p. 246). 

 

Além disso, para Lejeune (2005) a autobiografia consiste em uma: 

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

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

personalidade” (GONÇALVES, 2013, p. 248), embora outros sujeitos façam 

parte de sua memória/história, pessoas que parecem personagens. 

 Esses elementos não retiram a importância da obra e das discussões 

feitas neste trabalho, pois em nenhum momento podemos perder de vista que 

os fatos principais em geral são memórias mantidas pelo autor, mas sua 

descrição e os detalhes ora postos, em muito podem ser obra ficcional, exigindo 

de nós senso crítico e um olhar atento em todos os momentos para não 

perdermos de vistas os momentos em que eles se interligam.  
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Infância, foi escrito durante a Era Vargas, período da história em que o 

Brasil foi governado por Getúlio Vargas. Compreende os anos de 1930 a 1945 e 

pode ser dividido em três momentos: Governo Provisório (1930-1934), onde ele 

governa por decreto como chefe do governo provisório; Governo Constitucional 

(1934-1937) e o Estado Novo (1937-1945), quando ele impõe uma nova 

constituição ao país. É nesse último período que Graciliano escreve esta que 

viria a ser uma de suas mais importantes obras.  

Durante o período em que Infância foi escrito, 27 capítulos foram 

vendidos por Graciliano e publicados individualmente em alguns jornais e 

revistas da época: Diário de Notícias, O Jornal, A Manhã, Diretrizes, Correio da 

Manhã, Jornal do Comércio, Atlântico, Revista do Brasil, Vamos Ler, O Cruzeiro 

e Anuário Brasileiro de Literatura (SILVA, 2004). 

A primeira edição de Infância em forma de livro data de 1945 e intitula-se 

Memórias, Diários, Confissões. A segunda publicação da obra, em 1952, 

intitulada Infância, apresenta um caráter memorialista e autobiográfico, nela 

Graciliano Ramos narra a sua infância no agreste de Pernambuco e na zona da 

mata de Alagoas. Graciliano menciona a ideia do livro em uma das cartas 

enviadas a sua esposa, Heloísa de Medeiros Ramos: 

 

Um dia desses, no banheiro, veio de repente uma ótima ideia para um 
livro. Ficou-me logo a coisa pronta na cabeça, e até me apareceram os 
títulos dos capítulos, que escrevi quando saí do banheiro, para não 
esquecê-los. Aqui vão eles: Sombras, O inferno, José, As almas, As 
letras, Meu avô, Emília, Os astrônomos, Caveira, Fernando, Samuel 
Smiles (RAMOS, 1981, p.157).  

 

Alguns títulos se mantiveram os mesmos como: O inferno, Meu avô, Os 

astrônomos, Fernando, Samuel Smiles ao passo que outros sofreram 

alterações, como por exemplo, José, que passa a ser O moleque José. No 

entanto, a ideia central foi posta em prática. A narrativa memorialista gira em 

torno de inúmeros personagens que constituíram a história e a infância do 

menino Graciliano, dentre os quais podemos citar: Amaro Vaqueiro, José Bahia, 

André Laerte, Cabo José da Luz, Rosenda Lavadeira, padre José Ignácio, Felipe 

Benício, Teotoninho Sabiá e família, seu Batista, o moleque José, dona Marocas, 

sua professora, além de tantos outros. Os que o marcaram profundamente em 

suas lembranças foram: seu Sebastião e dona Maria, seus pais, que se 
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apresentavam a ele como seres incógnitos, temerosos e raivosos que lhe 

infundiam obediência, respeito e, principalmente, medo (RAMOS, 2012): 

 

Sebastião e Maria Amélia, a Mariquinha, ganhavam contornos mais 
nítidos e assustadores. O menino não demorou a perceber que, à 
medida que a família crescia, as preferências positivamente não 
recaíam nele. Os gestos de ternura eram suplantados pela impaciência 
(MOARES, 2012, p. 24). 

  

A presença de seus pais é bastante frequente em sua narrativa e em geral 

aparecem associados ao poder e as violências física e psicológica, embora haja 

momentos de amor, carinho e ternura, o que nos leva a questionar a 

prevalecente ideia de que a família é uma instituição sagrada, isenta de conflitos 

e contradições entre os que a compõe, quando na realidade ela não o é. Basso 

(2010) destaca que: “Suas reminiscências revelam fragmentos dessa autoritária 

e violenta civilização do couro, em seu contorno oligárquico e patriarcal, no 

agreste nordestino brasileiro” (p. 29. Grifos do autor), no período de sua infância, 

que vai de 1892 a 1904. 

A concepção de infância da época, pautada na insignificância das 

crianças, consideradas seres amedrontadores e desprezíveis, foi, literalmente, 

sentida por ele na pele e na alma por meio de inúmeros castigos físicos e 

humilhações vivenciados em diversos espaços, dentre eles a família, tal 

constatação apriorística nos levou a problematizar a violência intrafamiliar 

enquanto dispositivo de poder em Infância de Graciliano Ramos22. Candido 

(2012) resume o enredo deste livro para nós:  

 

Nesta narração autobiográfica, um dos traços mais característicos é o 
sentimento de humilhação e de machucadura. Humilhação de menino 
fraco e tímido, maltratado pelos pais e extremamente sensível aos 
maus-tratos sofridos e presenciados. Por toda a parte, recordações 
doídas de alguma injustiça, de alguma vitória descarada do forte sobre 
o fraco. Talvez porque antes a sensibilidade do narrador, as 
circunstâncias banais da vida avolumassem como outras tantas 
brutalidades. Em casa, na rua, na escola, vê sempre um indefeso nas 

                                                           
22 Infância nos leva a pensar a violência como um fenômeno histórico, ou seja, enquanto 
acontecimento que faz parte do movimento das sociedades, multideterminado e multifacetado. 
O contexto sócio histórico da época de Infância nos permite pensar não só a violência 
intrafamiliar, como também a violência institucional, vivenciada por ele quando de sua inserção 
na escola, por exemplo; a violência estrutural e social que na obra atinge, principalmente, os 
negros e pobres; além de nos permitir enxergar inúmeras formas de violência contra outras 
crianças que fizeram parte de sua infância.   
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unhas de um opressor. A priminha, Venta-Romba, o colega 
perseguido, João, ele próprio. E sempre – sempre – a punição é 
gratuita, nascendo daquela desnorteante injustiça com que trava 
conhecimento certo dia, por causa do cinturão paterno. A 
consequência natural é o refúgio no mundo interior e o interesse pelos 
aspectos inofensivos da vida. Inofensivos e, portanto, inúteis. Sonhar, 
ler, imaginar mundos na escala das baratas (p. 71).  

 

Diante disso, o projeto de pesquisa Família, violência e poder: as 

diversas faces de Infância, de Graciliano Ramos cujos resultados 

apresentamos nessa dissertação, objetivou analisar as violências vivenciadas 

por Graciliano Ramos no âmbito da família enquanto dispositivo de poder, 

tomando por base sua autobiografia Infância. Buscamos: refletir sobre a infância 

de Graciliano Ramos na família; investigar as relações familiares vivenciadas por 

ele; apreender as relações de poder e resistência vivenciadas e praticadas por 

Graciliano Ramos na família; e, por fim, investigar as principais violências 

vivenciadas pelo menino Graciliano na família. O problema que nos propusemos 

a investigar requereu de nós a opção pela abordagem qualitativa dos fenômenos. 

Para Minayo (2007): 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode 
ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha, com o universo 
dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 
valores e das atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 
das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis (p. 21). 

 

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa nos permite compreender os 

significados de infância, as relações familiares e de poder assim como os atos 

violentos presentes em Infância e refletir acerca das seguintes questões: qual a 

concepção de infância, família e violência da época? As violências vivenciadas 

por Graciliano em sua infância eram consideradas como tais? Que 

circunstâncias levavam seu Sebastião e dona Maria a agredir física e 

psicologicamente Graciliano? Qual o lugar do afeto na família de Graciliano? 

Quais os elementos de continuidade e descontinuidade em relação a infância, 

família, poder e violência nos dias de hoje? Em suma, a pesquisa qualitativa nos 

possibilita a compreensão da realidade do menino Graciliano e de outras 

crianças de sua época, conforme veremos ao longo do texto. 
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Tendo em vista o problema que nos propusemos a investigar nessa 

pesquisa, ela se configurou como bibliográfica e, “Embora em quase todos os 

estudos de natureza qualitativa seja exigido algum tipo de trabalho dessa 

natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 

bibliográficas” (GIL, 2006, p. 44), como neste caso em que recorreremos a uma 

obra literária para explicitar aspectos das relações sociais e interpessoais em um 

momento histórico anterior e que nos possibilitará fazer um paralelo com as 

discussões relativas a violação de direitos de crianças, particularmente àquelas 

relacionadas à violência. 

De acordo com Gil (2006), “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos” (p. 44). As fontes bibliográficas são inúmeras e segundo o autor 

podem ser classificadas em livros de leitura corrente e de referência, publicações 

periódicas e impressos diversos. Os livros de leitura corrente abrangem obras 

literárias de gêneros variados, inclusive os de memórias, como é o caso de 

Infância, de Graciliano Ramos. A importância da pesquisa bibliográfica no rol da 

ciência é que ela permite ao pesquisador “a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” 

(GIL, 2006, p. 45). 

O autor nos adverte que: “Em muitas situações, não há outra maneira de 

conhecer os fatos passados se não com base em dados bibliográficos” (GIL, 

2006, p. 45). Como conhecer a vida e, principalmente, a infância de Graciliano 

Ramos senão pela pesquisa bibliográfica, uma vez que ele não está mais entre 

nós? Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica, empreendida a partir de Infância, 

nos permitirá reconstruir a história e as vivências de milhares de Gracilianos, 

vítimas de inúmeras violências e violações de direito ao longo de suas infâncias.  

Além disso, ela nos possibilitará conhecer os sujeitos com os quais 

dialogaremos, embora sujeitos literários; perceber as concepções de infância, 

família e a forma como o poder se manifesta nas relações familiares; aprofundar 

o conhecimento acerca das categorias centrais como família, poder, violência e 

infância, assim como as demais que atravessam a pesquisa.  

Infância nos proporciona um diálogo profícuo entre as categorias 

supracitadas. Para contribuir com o debate recorreremos a autores como: Ariès 

(2006), Badinter (1985), Del Priori (2013), para refletir sobre a infância de 
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Graciliano Ramos na família; Engels (1984), Freyre (2000, 2013), Osório (1996), 

Osterne (2001), Prado (1985), para investigar as relações familiares vivenciadas 

por Graciliano Ramos na família; Foucault (1999, 2004, 2007 e 1979) e Castro 

(2009) para apreender as relações de poder e resistência vivenciadas e 

praticadas por Graciliano Ramos na família; e Odália (2004), Zaluar (1996), 

Azevedo e Guerra (2000, 2001, 2007, 2011)  para investigar as principais 

violências vivenciadas por Graciliano Ramos na família. Além destes, outros 

autores e textos serão utilizados para conhecer a vida e a obra do autor 

investigado.  

Durante a fase exploratória: “Tempo dedicado a interrogarmos 

preliminarmente sobre o objeto, os pressupostos, as teorias pertinentes, a 

metodologia apropriada e as questões operacionais para levar a cabo o trabalho 

de campo” (MINAYO, 2007. p) e o projeto de pesquisa, procedemos a uma série 

de leituras: 

 

Salvador (1986) orienta que sejam realizadas leituras sucessivas do 
material para obter as informações e/ou dados necessários em cada 
momento da pesquisa, identificando-as como: leitura de 
reconhecimento do material bibliográfico, leitura exploratória, leitura 
seletiva, leitura reflexiva ou crítica e leitura interpretativa (LIMA, 
MIOTO, 2007, p. 41). 

 

As leituras são técnicas indispensáveis na pesquisa bibliográfica, por isso 

a necessidade de empreendê-las inúmeras vezes. Inicialmente realizamos uma 

leitura de reconhecimento que: “Consiste em uma leitura rápida que objetiva 

localizar e selecionar o material que pode apresentar informações e/ou dados 

referentes ao tema” (LIMA; MIOTO, 2007, p. 41). O título da obra, Infância, nos 

chamou a atenção e despertou a curiosidade de saber se nela haviam 

manifestações de violência contra o menino Graciliano, por isso, nessa primeira 

leitura buscamos informações gerais referentes as categorias infância e 

violência. No entanto, nos deparamos com outras duas, bem presentes ao longo 

da narrativa, família e poder, e que posteriormente foram incorporadas ao nosso 

projeto de pesquisa. 

Diante disso, sentimos a necessidade de realizar uma segunda leitura, 

denominada de leitura exploratória: “Momento de leitura dos sumários e de 

manuseio das obras para comprovar de fato a existência das informações que 
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respondem aos objetivos propostos” (LIMA; MIOTO, 2007, p. 41). Nesse 

momento, realizamos uma releitura de alguns capítulos e trechos do texto que 

nos chamaram a atenção na leitura de reconhecimento para comprovar a 

existência das informações que responderiam aos objetivos propostos, atinentes 

às categorias família, infância, poder e violência.  

Em seguida procedemos uma leitura seletiva: “Momento de seleção das 

informações e/ou dados pertinentes e relevantes, quando são identificadas e 

descartadas as informações e/ou dados secundários" (LIMA; MIOTO, 2007, p. 

41). Durante as leituras de reconhecimento e exploratória identificamos a 

existência de uma série de violências vivenciadas pelo menino Graciliano. Aqui, 

decidimos que o nosso enfoque seriam as violências vivenciadas por ele na 

família durante a sua infância. Por fim, realizamos uma leitura interpretativa: 

 

É o momento mais complexo e tem por objetivo relacionar as ideias 
expressas na obra com o problema para o qual se busca resposta. 
Implica nas interpretações das ideias do autor, acompanhada das inter-
relações destas com o propósito do pesquisador (LIMA; MIOTO, 2007, 
p. 41). 

 

 É, de fato, o momento mais complexo da pesquisa bibliográfica, pois 

consiste na análise das informações colhidas. Infância, de Graciliano Ramos 

nos desafia duplamente: do ponto de vista do tipo de pesquisa a ser 

empreendido e das técnicas a serem utilizadas para conhecer a infância deste 

autor e do tempo histórico em que ela foi vivida e que requereu de nós o 

estabelecimento de alguns parâmetros no processo de revisão bibliográfica, a 

saber: temático, linguístico, de fontes e cronológico (LIMA; MIOTO, 2007, p. 41).  

A partir das leituras empreendidas foram construídos quadros de 

categorias e de análises. O quadro de categorias teve como finalidade mapear 

os trechos do livro que fazem referência à infância, à família, à violência e ao 

poder e é composto das seguintes informações: título referente à categoria, 

citação a que a categoria remete, data e número de página. O quadro de análises 

contém palavras-chave relativas aos trechos transcritos, assim como alguns 
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comentários referentes às discussões e autores que serão trabalhados quando 

o trecho aparecer no texto23.  

No caso das violências, por exemplo, quando possível especifica-se não 

só os tipos como também os subtipos. Apesar disso, é importante destacar que 

a importância do trabalho recai sobre os aspectos qualitativos e não 

quantitativos, não havendo referência, por exemplo, ao número de vezes que um 

determinado termo é citado pelo autor e a significância estatística de um dado 

fenômeno como, por exemplo, o da violência. 

A dissertação intitulada Família, violência e poder: as diversas faces 

de Infância, de Graciliano Ramos encontra-se estruturada em cinco capítulos. 

O primeiro, a introdução, onde versamos sobre a vida e a obra de Graciliano 

Ramos e a metodologia empreendida para a realização da pesquisa que 

culminou nesse trabalho. 

O segundo capítulo, intitulado: Família, poder e violência: páginas de 

uma mesma história, subdividido em Família: história contada, infância 

vivida, Poder: relação que atravessa a história da família e Família e 

violência: histórias que se repetem? objetiva investigar as relações familiares 

vivenciadas por Graciliano Ramos, tomando por base sua autobiografia 

Infância. Com isso buscaremos compreender as relações de poder e resistência 

vivenciadas e praticadas por ele em sua família diante das violência vividas.  

O terceiro capítulo, intitulado: Memórias da infância, subdividido em 

Insignificância da Infância, Infância vivida: histórias que passam, marcas 

que ficam e Lembranças da infância: histórias que não passam, objetiva 

refletir sobre a infância de Graciliano Ramos na família, tomando por base sua 

autobiografia Infância. Para tanto, discorreremos acerca da história social da 

infância, no contexto internacional e nacional, sempre que possível, refletindo 

sobre as violências vividas pelas crianças presentes na narrativa. 

O quarto capítulo, intitulado: Infância e violência: histórias que se 

complementam? subdividido em  O pai, o cinturão, a corda nodosa: as dores 

do corpo e Gritos e apelidos: as dores da alma objetiva investigar as 

principais violências vivenciadas por Graciliano Ramos na família, tomando por 

base sua autobiografia Infância. Para tanto, buscaremos compreender o que é 

                                                           
23 Os quadros de categoria e análises foram elaborados a partir do modelo proposto por Sá-Silva 
(2009). 
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violência, quais as suas características e os tipos presentes em Infância, 

particularizando a violência intrafamiliar vivenciada pelo menino durante a sua 

infância. 

O quinto capítulo, a conclusão, objetiva expor nossas considerações 

diante da temática estudada, fazendo um balanço geral das análises realizadas 

na pesquisa, bem como as nossas inquietações e as novas possibilidades de 

investigação que este trabalho possibilitará. 
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2 FAMÍLIA, PODER E VIOLÊNCIA: PÁGINAS DE UMA MESMA HISTÓRIA? 

 

O objetivo deste capítulo é refletir sobre a família de Graciliano Ramos e 

as relações de poder e violência nela existentes, tomando por base sua 

autobiografia Infância. Para tanto, discorreremos acerca dos aspectos gerais 

que caracterizam a família Ramos, bem como nela se manifestam as relações 

violentas e de poder e resistência. 

 

2.1 Família: história contada, infância vivida 

 

A origem da família remonta aos primórdios da humanidade, aos 

ancestrais da espécie humana, desenvolve-se paralelamente aos estágios pré-

históricos de cultura24, embora não se possa delimitar o que ocorreu em cada 

um dos períodos. Etimologicamente o termo nos remete à Famulus que quer 

dizer escravo doméstico, é o conjunto de escravos pertencentes a um mesmo 

homem, o paterpotestas, que mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e 

alguns escravos, sobre os quais possuía o direito de vida e de morte (ENGELS, 

2012) e apesar de sua acepção original passou a designar agrupamentos sociais 

com formações distintas ao longo da história: 

  

As famílias, apesar de todos os seus momentos de crise e evolução, 
manifestam até hoje uma grande capacidade de sobrevivência e 
também, por que não dizê-lo, de adaptação, uma vez que ela subsiste 
sob múltiplas formas. Jamais encontramos através da História uma 
sociedade que tenha vivido à margem de alguma noção de família. Isto 
é, de alguma forma de relação institucional entre pessoas de mesmo 
sangue (PRADO, 1985, p. 09).  

 

Em “A origem da família, da propriedade privada e do Estado”, Engels 

(2012) nos mostra as múltiplas formas de adaptação e subsistência da família 

nos estágios pré-históricos de cultura e na civilização. Não obstante as diversas 

                                                           
24 Os estágios pré-históricos de cultura compreendem o estado selvagem e a barbárie. Cada um 
desses estágios se subdivide nas fases inferior, média e superior (ENGELS, 2012). 



  25 
 

configurações assumidas ao longo da história da humanidade25, a família vem 

sendo pensada a partir de uma definição dominante, que:  

 

[...] congrega um conjunto de palavras afins: pai, mãe, filhos, casa, 
unidade doméstica, casamento e parentesco. A família tida como 
“legítima”, “normal”, que se interioriza no imaginário da maioria das 
pessoas, caracteriza-se como um conjunto de indivíduos aparentados 
que se ligam entre si por aliança, casamento, filiação, adoção ocasional 
ou afinidade. É pressuposto comum que esses indivíduos habitem um 
mesmo teto (OSTERNE, 2001, p. 51). 

 

Há uma tendência à naturalização da família, que identifica o casal como 

forma básica e elementar de sua formação, do parentesco e dos papeis sociais. 

No entanto, é necessário desuniversalizar e desnaturalizar a família, pensando-

a como uma criação humana complexa e contraditória que, ao mesmo tempo, 

transforma e é transformada pela sociedade, pois ela: 

 

É o elemento ativo; nunca permanece estacionária, mas passa de uma 
forma inferior a uma forma superior, à medida que a sociedade evolui 
de um grau mais baixo para outro mais elevado. Os sistemas de 
parentesco, ao contrário, são passivos; só depois de longos intervalos, 
registram os progressos feitos pela família, e não sofrem uma 
modificação radical senão quando a família já se modificou 
radicalmente (ENGELS, 2012, p. 47). 

 

A família é um elemento ativo, ou seja, dinâmico, é preciso percebê-la 

como um grupo cujos movimentos de organização-desorganização e 

reorganização pelos quais ela passou e passa mantêm estreita relação com o 

contexto histórico e sociocultural em que ela está inserida. Os sistemas de 

parentesco, apesar de serem considerados por alguns autores como sendo 

passivos, também sofrem as mesmas interferências que a família. Eles são 

dinâmicos, também se modificam. Entretanto, sua dinamicidade é, por assim 

dizer, menos intensa do que a da família, cujas mudanças são mais rápidas e 

perceptíveis.  

O leitor deve estar se perguntando qual a diferença entre a família e os 

sistemas de parentescos de antes, nas sociedades primitivas, e os de então? 

                                                           
25 Bruschini (2011), Osório (1996) são autores que discutem algumas dessas configurações 
familiares.  
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“Os sistemas de parentesco e as formas de família, a que nos referimos, diferem 

dos de hoje no seguinte: cada filho tinha vários pais e mães” (ENGELS, 2012, p. 

47) e implicava em uma rede de solidariedade maior de uns para com os outros 

no cuidado com as crianças.  

 

A criação das crianças não podia ficar na dependência de um pai ou 
de uma mãe, como é hoje: a morte de um adulto seria ainda pior para 
uma comunidade se o já esforço dedicado a criação de algumas 
crianças fosse também perdido. Por isso a tarefa de criar os filhos era 
uma tarefa tão coletiva como qualquer outra: os pais eram todos os 
homens da tribo, os primos e primas eram todas as crianças que não 
eram irmãos e irmãs, e apenas as mães eram individualizadas pelo 
nascimento. Mesmo neste caso, a morte de uma mulher não deixava 
uma criança órfã; ela, não raramente, passava a ser filho ou filha de 
uma irmã da falecida ou algo semelhante. Nenhuma criança era 
abandonada pelo fato de ter falecido sua mãe (LESSA, 2012, p. 18). 

 

As relações sociais e interpessoais nas sociedades primitivas eram 

comunitárias, o coletivo se sobrepunha ao individual. As noções de família e 

parentesco estavam totalmente imbricadas e manifestavam-se no cuidado com 

os demais, especialmente com os mais frágeis: as crianças.   Elas não eram 

responsabilidade do casal, mas de um grupo inteiro e embora essa observação 

não seja atual, ela nos permite pensar o hoje, a pensar as relações familiares de 

Graciliano, pois mesmo as pessoas que não faziam parte de sua família 

consanguínea, assumiam responsabilidades para com ele, como, por exemplo, 

a Preta Quitéria, conforme veremos adiante.  

No entanto, família e parentesco não são a mesma coisa. Sarti (1992) 

esclarece que apesar de tratarem dos fatos básicos da vida (nascimento, 

acasalamento e morte), comum a todos os animais, parentesco e família são 

categorias diferentes. O parentesco é uma abstração e a família um grupo social 

concreto, exigindo estudos e olhares diferentes a depender da sociedade e do 

momento histórico em que os sujeitos estão inseridos.  

 A partir do momento que passamos a pensar as relações e as variações 

de parentesco começa-se a desnaturalizar a família, pois “A unidade elementar 

do parentesco se separa da biologia e entra no terreno da cultura ao se 

reconhecer que a família, para se formar, pressupõe dois grupos” (SARTI, 1992, 

p. 70), pois, independente do sexo de seus membros, implica a união de sujeitos 

individuais e também coletivos.  
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Alguns tipos de relações interpessoais constituem a família, como a 

aliança estabelecida, por exemplo, entre seu Sebastião (37) e dona Maria (15)26 

que possibilitou o nascimento de Graciliano, o primogênito, e, 

consequentemente, sua filiação e consanguinidade com os seus demais 

irmãos. São esses os três tipos de relações pessoais que configuram a família. 

É importante salientar que: “O parentesco consiste numa relação entre pessoas 

que se vinculam pelo casamento ou cujas uniões sexuais geram filhos ou ainda 

que possuam ancestrais comuns” (OSORIO, 1996, p. 15). 

A família tida como “legítima” e “normal” pressupõe a existência de um 

homem e uma mulher habitando uma moradia comum e desempenhando papeis 

sociais bem definidos, a saber: os de pai e mãe, o que, evidentemente, 

pressupõe a existência de um(a) filho(a) e “Em todas as sociedades conhecidas, 

quase todos os indivíduos vivem enredados numa trama de direitos e obrigações 

familiais chamadas relações inerentes ao papel” (GOODE, 1970, p. 11). 

Os indivíduos desempenham papeis nas sociedades em que estão 

inseridos a depender da maneira como a família é pensada. Ao nascermos 

desempenhamos nosso primeiro papel: o de filhos e ao longo de nossas vidas 

vamos assumindo vários outros, conforme a sociedade em que estamos 

inseridos. Para exemplificar podemos pensar que ao nascer, o menino 

Graciliano, de imediato, tornou-se filho de seu Sebastião e de dona Maria, que 

por sua vez, tornaram-se seus pais e adquiriram, assim como ele, alguns direitos 

e deveres para com o menino e, posteriormente, com seus irmãos. Mas, “Apesar 

de os deveres dos pais se modificarem de acordo com a idade e o número de 

filhos, isto se realiza apenas dentro de amplos limites, característicos de uma 

dada sociedade” (GOODE, 1970, p. 16). 

Goode (1970) chama a nossa atenção para a variação dos papeis 

familiares de uma sociedade à outra, de um lar à o outro, assim também como 

para a alteração dos deveres dos pais em relação aos filhos de acordo com o 

número, a idade e o gênero destes. Graciliano, o primogênito, quando pequeno 

carecia que seus pais lhes dispensassem cuidados básicos para a sua 

sobrevivência. À medida que foi crescendo, outras necessidades foram surgindo, 

                                                           
26 Os números entre parênteses referem-se as idades, respectivamente, de seu Sebastião e 
dona Maria ao unirem-se.  
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como, por exemplo, o aprender a ler. Certamente, as responsabilidades dos pais 

de Graciliano aumentaram quando os outros 15 filhos vieram.  

Entretanto, os papeis não são apenas parentais, sendo também 

individuais. Espera-se determinados comportamentos de ambas as partes, mas 

principalmente da mulher. Dona Maria casou-se muito jovem, aos 15 anos, e 

logo desviou a atenção de suas bonecas para o marido e os filhos e, muito 

provavelmente, foi-lhe exigido, o enquadramento em papeis-modelo femininos 

para além da mulher-mãe. Ela deveria ser submissa, subserviente e obediente 

aos ditames do marido.  Os sujeitos e os papeis sociais são dinâmicos, estão em 

movimento e neles se redefinem e se reinventam. É interessante assinalar que:  

 

[...] os papeis familiares possam ser intercambiáveis, o exercício das 
funções familiares não é uma via de mão única e sim um constante 
processo de trocas, mutualidades e interações afetivas. Aliás, é nesse 
caráter interativo que reside a matriz psicodinâmica que configura a 
natureza intrínseca da entidade familiar (OSORIO, 1996, p. 22).   

 

A Preta Quitéria, por exemplo, embora não mantivesse relação de 

consanguinidade com Graciliano e seus irmãos e irmãs, em alguns momentos 

assume o papel de mãe ou mesmo de avó ao defendê-los e protegê-los dos 

perigos caseiros assim como de tantos outros. É interessante notar que os 

papeis familiares nem sempre correspondem aos sujeitos que lhes são 

depositários, como, neste caso.  

Se por um lado os indivíduos desempenham papeis nas relações 

intrafamiliares, por outro a família, enquanto grupo, exerce funções e uma delas 

é a de socializar seus membros: “O conteúdo do processo de socialização são 

as tradições culturais do grupo; transmitindo-as à geração seguinte, a família age 

como adutora ou cabo de transmissão através do qual a cultura é mantida viva 

(GOODE, 1970, p. 17). Em outras palavras, aquilo que aprendemos na família 

durante o processo de socialização, tem grandes chances de ser reproduzido 

por nós no desempenho dos mais diferentes papeis ao longo de nossas vidas. A 

educação violenta recebida por Graciliano em sua infância foi reproduzida por 

ele na vida adulta em relação aos seus filhos:  
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[...] Graciliano era duro na educação dos filhos. “Ele se empenhava 
para que gostássemos de estudar e ler”, contaria o filho Júnio. “Às 
vezes, era rígido. Não preparou a lição, comia fogo’. Nos momentos de 
irritação, batia nos meninos sem piedade, reproduzindo, de certo 
modo, os métodos de seus pais (MORAES, 2012, p. 51).  

 

Mas, qual o retrato que nos é apresentado em Infância acerca da família 

de Graciliano? A imagem fornecida por Ramos (2012) no primeiro capítulo do 

livro, Nuvens, corresponde a definição dominante anteriormente apresentada. O 

autor inicia as descrições sobre sua infância narrando a transição de sua família 

de Quebrangulo para Buíque, onde permanecem até 1899, quando decidem 

voltar à Alagoas e passam a morar em Viçosa. Nesse momento sua família é 

constituída por seu pai, seu Sebastião Ramos de Oliveira, sua mãe, dona Maria 

Amélia Ferro e Ramos, e suas duas irmãs, uma natural, mais velha que ele, 

Mocinha, filha de relacionamento anterior de seu Sebastião, e outra legítima27, 

dois anos mais nova, Leonor, filha de seu Sebastião e dona Maria: 

 

Disseram-me depois que a escola nos servira de pouso numa viagem. 
Tínhamos deixado a cidadezinha onde morávamos, em Alagoas, e 
entrávamos no sertão de Pernambuco, eu, meu pai, minha mãe, duas 
irmãs. Mas pai e mãe, entidades próximas e dominadoras, as duas 
irmãs, uma natural, mais velha que eu, a outra legítima, direita, dois 
anos mais nova, eram manchas paradas (RAMOS, 2012, p.10).  

  

Cabe notar a primeira de muitas das caraterizações feitas por Graciliano 

acerca de seus pais. Ele os aponta como entidades próximas e dominadoras, ou 

seja, como pessoas que em virtude das relações familiares exerciam poder sobre 

ele e sobre seus irmãos e irmãs.  A visão moderna de família pressupõe, 

imediatamente, uma imagem instantânea, ou seja, imediata, da mesma: 

 

A imagem mais instantânea que se tem de uma família é aquela onde 
aparecem pai, mãe e filhos vivendo numa mesma casa. Uma união 
exclusiva de um homem e uma mulher, que se inicia por amor, com a 
esperança de que o destino lhes seja favorável e que ela seja definitiva. 
Um compromisso de acolhimento e cuidado para com as pessoas 
envolvidas e expectativa de dar e receber afeto, principalmente em 
relação aos filhos. Isto dentro de uma ordem e hierarquia estabelecida 
num contexto patriarcal de autoridade máxima que deve ser obedecida, 
a partir do modelo pai-mãe-filhos estável (OSTERNE, 2001, p. 54). 

                                                           
27 A ideia de legitimidade pressupõe a de uma família normal, aquela formada por pai, mãe e 
filhos havidos do casamento. Fora desta relação os filhos eram considerados ilegítimos 
(FALEIROS, FALEIROS, 2008).  
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A imagem instantânea da família está diretamente relacionada a sua 

definição dominante, uma vez que a ideia de pai, mãe e filhos vivendo 

hierarquicamente na mesma casa nela reaparece. No entanto, essa figura 

imediata nos fornece um “novo” elemento para pensarmos as relações 

familiares, mais precisamente a do menino Graciliano, as ideias de acolhimento, 

cuidado e compromisso. Macedo (1994) nos ajuda a completar o “álbum de 

família” quando nos diz que:   

 

Em termos de estrutura e função, entretanto, nota-se algo mais no 
imaginário coletivo: a atribuição à família, de qualidades ideais que se 
referem ao refúgio seguro para onde se volta depois das batalhas do 
cotidiano – lugar de paz, amor, e harmonia entre as pessoas, onde 
reina a camaradam, a fraternidade (p. 63). 

 

Além do compromisso dos pais de acolher, cuidar, dar e receber afeto dos 

filhos, atribui-se à família qualidades ideais, ou seja, desejáveis, mas que nem 

sempre se efetivam no plano real. Ao longo da história construiu-se uma imagem 

sacralizada da família, onde impera o amor, a harmonia e a paz e inexistem 

sentimentos negativos, cuja referência é a sagrada família, constituída por José, 

Maria e Jesus, símbolos da perfeição familiar (NOGUEIRA, RUSSO, 2015).  

Infância nos ajuda, involuntariamente, a descontruir esse ideal de família 

sagrada ao delinear as relações interpessoais estabelecidas entre seu 

Sebastião, dona Maria e o menino Graciliano. Com isso não elidimos os 

sentimentos positivos das relações familiares, pelo contrário, antes 

evidenciamos outras formas de emoção, que em alguns casos manifesta-se na 

forma de violência. O trecho a seguir nos ajuda a compreender que a família 

sagrada é, também, por assim dizer, profana, pois, os mesmos sujeitos aos quais 

foram atribuídos o papel de amar, e de fato amam, pois o amor é, ao mesmo 

tempo, um sentimento contraditório e idealizado, são também aqueles que em 

outros trechos violentam: 

 

Meu pai e minha mãe conservavam-se grandes, temerosos, incógnitos. 
Revejo pedaços deles, rugas, olhos raivosos, bocas irritadas e sem 
lábios, mãos grossas e calosas, finas e leves, transparentes. Ouço 
pancadas, tiros, pragas, tilintar de esporas, batecum de sapatões no 
tijolo gasto. Retalhos e sons dispersavam-se. Medo. Foi o que me 
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orientou nos primeiros anos, pavor. Depois as mãos finas se afastaram 
das grossas, lentamente se delinearam dois seres que me impuseram 
obediência e respeito. Habituei-me a essas mãos, cheguei a gostar 
delas. Nunca as finas me trataram bem, mas às vezes molhavam-se 
de lágrimas – e os meus receios esmoreciam. As grossas, muito rudes, 
abrandavam em certos momentos. O vozeirão que as comandava 
perdia a aspereza, um riso cavernoso estrondava – e os perigos 
ocultos em todos os recantos fugiam, deixavam em sossego os 
viventes miúdos: alguns cachorros, um casal de moleques, duas 
meninas e eu. De repente surgiu a terceira irmã, insignificância, nos 
braços de sinhá Leopoldina. Não fiz caso disso (RAMOS, 2012, p. 15). 

 

Nessa época, Graciliano teria, pelas contas de sua mãe, dois ou três anos 

de idade, quando seus pais se conservavam grandes. Além de serem maiores 

em termos de estatura, seu Sebastião e dona Maria eram adultos, adultos 

“desconhecidos” dos quais ele tinha medo. A incognitude a eles atribuída talvez 

seja devida a tenra idade do menino que o impedia de vê-los como pai e mãe ou 

mesmo a incerteza de suas ações em determinadas circunstâncias.  

As nuvens espessas não encobriram as lembranças de Graciliano acerca 

das mãos grossas e calosas, as de seu pai, trabalhador, chefe da família, 

tampouco das finas e leves, transparentes, as de sua mãe, dona de casa. Seu 

Sebastião pertencia a esfera pública, assumindo o papel de provedor, enquanto 

sua esposa incumbia-se do espaço privado, do cuidado da casa e da criação dos 

filhos28. Tampouco as nuvens foram capazes de esconder os olhos raivosos, as 

bocas irritadas e sem lábios de seus pais, assim também como o abrandamento 

das mãos grossas e rudes. A violência e o afeto, presentes em uma mesma 

cena/relato familiar nos leva a afirmar a existência da dialética nas relações 

familiares.   

Lentamente, ou seja, à medida que Graciliano crescia, se delinearam dois 

seres que lhe impuseram obediência e respeito. Ambos estavam investidos de 

autoridade, embora distintas e complementares, conforme assevera Sarti (2011). 

                                                           
28 Infância não relata a inserção de dona Maria em atividades extrafamiliares, ao contrário de 

seu Sebastião que possuía a loja de tecidos Sincera, localizada em Quebrangulo, fechada para 
adquirir a fazenda Pintadinho, em Buíque, sertão de Pernambuco. Ao retornar em 1899 com sua 
família para Alagoas, ele abre uma loja na vila, em Viçosa. Tais relações, pautadas nos papeis 
de homem-pai-provedor e mulher-esposa-mãe-dona-de-casas, estavam ancoradas em relações 
de gênero tradicionais e em uma divisão de papeis bastante clara entre homens e mulheres, fruto 
da sociedade de então para quem o espaço público e o trabalho remunerado pertenciam 
exclusivamente ao homem e o privado e o trabalho doméstico, às mulheres. Não obstante, essas 
relações encontram-se presentes entre nós nos tempos atuais. 
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Ao homem cabe a mediação da família com o mundo externo e a mulher a 

intervenção no seio da mesma. A autora coloca que: 

 

A distribuição da autoridade na família fundamenta-se, assim, nos 
papéis diferenciados do homem e da mulher. A autoridade feminina 
vincula-se à valorização da mãe, num universo simbólico em que a 
maternidade faz da mulher mulher, tornando-a reconhecida como tal, 
senão ela será uma potencialidade, algo que não se completou 
(SARTI, 2011, p. 64). 

 

Dona Maria, enquanto mulher-mãe, carregava a responsabilidade de 

amar seus filhos. Já a seu Sebastião, enquanto homem-pai, não é socialmente 

atribuído tal encargo. Ramos (2012) nos conta que em alguns momentos o 

vozeirão que comandava perdia a aspereza e um sorriso assombroso se abria. 

O menino parece gostar do pai, ele o descreve positivamente, como um homem 

bonito e inclusive fala dos momentos de ternura entre os dois. Sua família, assim 

como qualquer outra, possuía momentos de divergência e também de harmonia: 

  

Nesse tempo meu pai e minha mãe estavam caracterizados: um 
homem sério de testa larga, uma das mais belas testas que já vi, dentes 
fortes, queixo rijo, fala tremenda; uma senhora enfezada, agressiva, 
ranzinza, sempre a mexer-se, bossas na cabeça mal protegida por um 
cabelinho ralo, boca má, olhos maus que em momentos de cólera se 
inflamavam com um brilho de loucura. Esses dois entes difíceis 
ajustavam-se. Na harmonia conjugal a voz dele perdia violência, 
tomava inflexões estranhas, balbuciava carícias decentes. Ela se 
amaciava, arredondava as arestas, afrouxava os dedos que nos batiam 
no cocuruto, dobrados, e tinham dureza de martelos. Qualquer 
futilidade, porém, ranger de dobradiça ou choro, lhe restituía o 
azedume e a inquietação (RAMOS, 2012, p. 17). 

 

A afetividade e o carinho existentes entre seu Sebastião e dona Maria 

refletem no tratamento dispensado aos filhos, na não violência contra eles, assim 

como as adversidades da vida no sertão nordestino que os traziam de volta à 

dura realidade, rodeada de filhos, de necessidades advindas com a seca e às 

violências praticadas contra Graciliano e seus irmãos e irmãs. Adiante veremos 

a influência dos aspectos sociais no tratamento dispensado ao menino.  

A família Ramos presenciou, embora não tenha vivenciado, o processo 

de transição entre a família extensa ou patriarcal, da qual descende e possui 

vários resquícios, e a nuclear burguesa, introduzida no Brasil no final do século 
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XIX. Vejamos como se caracterizou a família patriarcal brasileira, para que 

possamos caracterizar melhor a família de Graciliano, também patriarcal: 

 

O modelo de estrutura familiar, normalmente chamado patriarcal, 
confunde-se com a própria história da família brasileira e é também 
usado como sinônimo de família extensa. A família patriarcal instalava-
se nas regiões de imensas unidades agrárias de produção – engenhos 
de açúcar, fazendas de criação ou plantação de café – e mantinha-se 
por meio da incorporação de novos membros, preferencialmente 
parentes, legítimos ou ilegítimos, a extensos ‘clãs’ que serviam para 
garantir seu poder (OSTERNE, 2001, p. 60). 

 

A família patriarcal, também conhecida como família extensa por 

incorporar novos membros, preferencialmente parentes, tem como centro o 

patriarca que inspira obediência e respeito aos demais. Apesar de estar presente 

em outros espaços este grupo instalou-se, principalmente, nas regiões agrarias 

de produção como, por exemplo, no caso dos avôs paterno e materno de 

Graciliano, respectivamente, seu Tertuliano Ramos, senhor de engenho 

arruinado e seu Pedro Ferro, fazendeiro, criador de gado:  

 

Legou-me talvez a vocação absurda para as coisas inúteis. Era um 
velho tímido [avô paterno], que não gozava, suponho, muito prestígio 
na família. Possuía engenhos na mata; enganado por amigos e 
parentes sagazes, arruinara e dependia dos filhos. Às vezes 
endireitava o espinhaço, o antigo proprietário ressurgia, mas isto, 
rabugice da enfermidade, findava logo e o pobre homem resvalava na 
insignificância e na rede (RAMOS, 2012, p. 23). 
 
Avô materno – Meu avô [materno] possuía bois em abundância, 
espalhados na capoeira, difíceis de juntar. Não os levava ao mercado. 
Esperava que o marchante viesse buscá-los. Mandava então pegar 
alguns, mirava-os cuidadoso e determinava o peso: tantas arrobas e 
tantas libras. Nunca se enganava (RAMOS, 2012, p. 140). 

 

Seu Sebastião e dona Maria não possuíam engenhos, escravos, gados e 

terras como seus pais, mas, assim como a família tradicional, incorporavam 

novos membros a sua família, tais como a Preta Quitéria, o moleque José, a 

moleca Maria, ex-escravos, e Mocinha. Além disso, a rígida e hierárquica 

distribuição de papeis, bem como o estabelecimento da obediência e do respeito 

para com o homem, o patriarca, por parte dos demais membros do grupo, se 

fazem presentes na família do menino Graciliano. Então, por que defender a 
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ideia de que esta família presencia, embora não experimente, um processo de 

transição entre a família patriarcal e a nuclear burguesa?  

  

No final do século XIX, ainda em um contexto predominantemente 
latifundiário e escravista, o modelo de família construído na Europa, no 
seio da burguesia, foi introduzido no Brasil. A família burguesa tinha 
uma forma nuclear, reduzida ao pai, à mãe e aos filhos, organizada 
hierarquicamente ao redor de uma rígida divisão sexual de papéis, na 
qual competia ao homem a responsabilidade pelo sustento da família 
e, à mulher, a educação dos filhos e os cuidados com o lar. Este 
modelo institui padrões de educação dos filhos e devotou importância 
à privacidade e à intimidade nas relações entre pais e filhos. A higiene, 
a disciplina, as emoções, a domesticidade, o amor materno e o amor 
romântico tornaram-se valores basilares à manutenção desse 
particular modelo de estruturação. Coube aos médicos higienistas o 
trabalho de sua aclimatação ao modelo brasileiro. (OSTERNE, 2001, 
p. 68). 

 

Graciliano nasce em 1892, final do século XIX, momento em que foi 

“introduzido” no Brasil, predominantemente latifundiário e escravista, o modelo 

de família nuclear burguesa construído na Europa. Esse “novo” modelo de 

família apresenta elementos de descontinuidade em relação ao anterior, como, 

por exemplo, o fato de não ser mais uma família extensa, que congrega vários 

membros, mas nuclear, composta, apenas, de pai, mãe e filhos, como é o de um 

dos vizinhos da família Ramos em Buíque:  

 

A alguns passos, na outra esquina, uma casa semelhante à nossa. 
Três meninos, uma senhora magra, nervosa, um homem de pernas 
finas metidas em calças estreitas que lhe tinham rendido a alcunha. 
Desajeitado em cima delas, Teotoninho Sabiá piscava os olhos 
amarelos de ave, sacudia as grandes asas depenadas e bocejava um 
cacarejo inexpressivo. Observávamos pedaços de vida, namorávamos 
no oitão da outra gaiola, aberta, e tínhamos inveja imensa dos Sabiás 
pequenos, desejávamos correr e voar com eles (RAMOS, 2012, p. 62).  

 

A família nuclear burguesa, assim como a família patriarcal, está 

hierarquicamente organizada e possuí uma rígida divisão sexual de papeis, mas, 

ao contrário daquela atribui extrema importância à intimidade e à privacidade, 

por isso a ausência de membros extensos ou consanguíneos. As pessoas 

passam a estabelecer uniões a partir da afinidade/afetividade e não mais por 

questões de conveniência de alianças entre grupos econômicos. Elas vivenciam 

assim o amor romântico: “No amor romântico é o indivíduo que ama um outro 
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indivíduo, independente do grupo a que pertence. O amor é vivido como uma 

experiência pessoal e única, como um sentimento que está na esfera de 

pertencimento do indivíduo” (RUSSO, 2003, p. 05) e não mais da coletividade, 

em favor dos grupos de pertencimento de ambos os indivíduos. Anteriormente, 

“As pessoas aceitavam que os bons casamentos eram, acima de tudo, aqueles 

que fossem bons negócios – se havia ou não amor entre as pessoas, era um 

pequeno detalhe a ser administrado ao longo do tempo” (LESSA, 2012, p. 55). 

O amor materno enquanto “Tendência inata e poderosa, comum a todos 

os seres vivos ou a todos os indivíduos de uma mesma espécie” ou mesmo como 

“Uma tendência primordial que cria em toda mulher normal o desejo de 

maternidade e que, uma vez satisfeito esse desejo, incita a mulher a zelar pela 

proteção física e moral dos filhos” (BADINTER, 1985, p. 11). Há, na família 

nuclear burguesa, o cultivo da maternidade e do amor materno como um instinto. 

Cria-se assim, o mito de que toda mulher normal deve nutrir o desejo de ser mãe 

e, consequentemente, amar aos seus filhos. Aquelas que fogem à regra são 

consideradas anormais, assim também como são considerados anormais os 

filhos e filhas que não amam às suas mães. 

Os castigos físicos sobre os filhos, extremamente presentes em Infância, 

muito embora não tenham desaparecido na família burguesa, são substituídos 

pelo uso de ameaças de retiradas do amor parental (BRUSCHINI, 2011), ou seja, 

a retirada de amor tanto do pai quanto da mãe. Apesar de vivenciar esse 

processo de transição entre a família patriarcal e a nuclear burguesa, isso não 

ocorre na família Ramos, não há uma ameaça quanto ao amor e a sua retirada. 

No texto não há menção a esse amor de forma mais direta. Em nenhum 

momento se fala do amor dos pais pelos filhos ou dos filhos pelos pais. Os 

momentos de admiração, carinho e ternura existem, mas não são eles que dão 

a tônica nos relatos de Graciliano e sim a violência e o poder. 
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2.2 Poder: relação que atravessa a história da família 

 

O poder se constitui nas relações sociais e interpessoais, assumindo 

diversas feições. Não há uma única maneira de exercê-lo, assim como não existe 

uma única forma de pensá-lo. Várias concepções acerca do poder circulam entre 

nós. A concepção marxista, por exemplo, vê nele uma “funcionalidade 

econômica”: 

 

[...] na medida em que o papel essencial do poder seria manter as 
relações de produção e, ao mesmo tempo, reconduzir uma dominação 
de classe que o desenvolvimento e as modalidades próprias da 
apropriação das forças produtivas tornaram possível. Neste caso, o 
poder político encontraria na economia sua razão de ser história 
(FOUCAULT, 2010, p. 14). 

 

Já a concepção jurídica clássica o enxerga como: 

 

[...] um direito do qual se seria possuidor como de um bem, e que se 
poderia, em consequência, transferir ou alienar, de uma forma total ou 
parcial, mediante um ato jurídico ou um ato fundador de direito – pouco 
importa, por ora – que seria da ordem da cessão ou do contrato. O 
poder é aquele, concreto, que todo indivíduo detém e que viria a ceder, 
total ou parcialmente, para constituir um poder, uma soberania política 
(FOUCAULT, 2010, p. 14). 

 

Na definição acima o poder é considerado como algo concreto que todos 

os indivíduos possuem e que podem alienar, ceder ou transferir a outros, total 

ou parcialmente. É como se nós o pudéssemos repartir com os outros e, nesse 

sentido, uns teriam mais ou menos poder, embora todos o tivessem. Com isso 

não enxergamos que nós não temos, mas exercemos mais ou menos poder a 

depender da situação e das pessoas com quem nos relacionamos. Graciliano 

parece não entender isso. Ele nos diz que:  

 

Espanto, e enorme, senti ao enxergar meu pai abatido na sala, o gesto 
lento. Habituara-me a vê-lo grave, silencioso, acumulando energia para 
gritos medonhos. Os gritos vulgares perdiam-se; os dele ocasionavam 
movimentos singulares: as pessoas atingidas baixavam a cabeça, 
humildes, ou corriam a executar ordens. Eu era muito novo para 
compreender que a fazenda lhe pertencia. Notava diferenças entre os 
indivíduos que se sentavam nas redes e os que se acocoravam no 
alpendre. O gibão de meu pai tinha diversos enfeites; no de Amaro 
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havia numerosos buracos e remendos. As nossas roupas grosseiras 
pareciam luxuosas comparadas à chita de sinhá Leopoldina, à camisa 
de José Baía, sura, de algodão cru. Os caboclos se estazavam, 
suavam, prendiam arame farpado nas estacas. Meu pai vigiava-os, 
exigia que se mexessem desta ou daquela forma, e nunca estava 
satisfeito, reprovava tudo, com insultos e desconchavos. Permanente, 
essa birra tornava-se razoável e vantajosa: curava espinhaços, 
retesara músculos, cavara na piçarra e na argila o açude que se cobria 
de patos, mergulhões e flores de baronesa. Meu pai era terrivelmente 
poderoso, e essencialmente poderoso. Não me ocorria que o poder 
estivesse fora dele, de repente o abandonasse, deixando-o fraco e 
normal, um gibão roto sobre a camisa curta” (RAMOS, 2012, p. 30-31).  

 

 Graciliano se surpreendeu ao ver seu pai cabisbaixo. Era comum vê-lo 

altivo, exercitando seu poder na forma de gritos medonhos e vulgares, insultos 

e desconchavos29 sobre os empregados da fazenda Pintadinho, em Buíque. 

Para o menino o pai era a própria personificação do poder. Vendo-o abatido, o 

menino crê que o poder que seu pai exercia sobre as pessoas estivesse fora 

dele, ou mesmo que o houvesse abandonado. A partir de então, o menino vê o 

poder como algo separado de seu pai, uma entidade autônoma, própria, que a 

qualquer momento pode deixá-lo. Cabe notar que, nesse trecho, assim como em 

outros, Graciliano, adulto e escritor quem faz essa análise acerca das relações 

de poder envolvendo seu Sebastião ao trazer as lembranças do seu tempo de 

criança. É como à época ele fosse incapaz de perceber o poder, senão como o 

seu próprio pai, mas no momento em que ele escreveu Infância as coisas já 

estavam mais claras.   

O poder não estava fora dele, também não o abandonara deixando-o 

fraco e normal, mas não podia ser exercido sobre agentes naturais e/ou 

sobrenaturais como a fome e a seca que assolavam as cidades naquela época, 

mais especificamente a sua, tampouco sobre toda e qualquer pessoa que 

estivesse à sua volta. Ele se exercitava sobre aqueles que estavam abaixo dele 

na escala de poder como, por exemplo, sinhá Leopoldina, José Baía, os 

caboclos, mas se mantinha obediente, conforme nos adverte Ramos (2012), ao 

chefe político, à justiça e ao fisco e, muito provavelmente, a muitos outros 

sujeitos. Ele exercia poder sobre as pessoas, assim com as pessoas exerciam 

poder sobre ele.  

 

                                                           
29 Disparate, tolice (FERREIRA, 2010). 
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Esse termo “poder”, porém corre o risco de induzir a vários mal-
entendidos. Mal-entendidos a respeito de sua identidade, forma e 
unidade. Dizendo poder, não quero significar “o Poder”, como conjunto 
de instituições e aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em 
um Estado determinado. Também não entendo o poder como modo de 
sujeição, que, por oposição à violência, tenha a forma de regra. Enfim, 
não o entendo como um sistema geral de dominação exercida por um 
elemento ou grupo sobre outro e cujos efeitos, por derivações 
sucessivas, atravessem o corpo social inteiro. A análise em termos de 
poder não deve postular, como dados iniciais, a soberania do Estado, 
a forma da lei ou a unidade global de uma dominação; estas são 
apenas e, antes de mais nada, suas formas terminais” (FOUCAULT, 
1988, p. 102). 

   

A palavra “poder”, em geral, nos remete, conforme vimos acima, a um 

conjunto de instituições e aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em 

um Estado determinado. Pensando assim, reduzimos o poder a um sistema geral 

de dominação imposto de cima (o Estado) para baixo (os cidadãos), de uma 

classe (a burguesia) sobre a outra (o proletariado) ou de um sujeito sobre o outro.  

Com isso, nós e Foucault (1988), não negamos a existência de tais relações, 

apenas não lhe atribuímos exclusividade no seio das relações sociais e 

interpessoais. Nesse sentido, como devemos compreender o “poder”? Como ele 

se apresenta em Infância, mais precisamente nas relações interpessoais?  

 

Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro como a 
multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 
exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de 
lutas e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os 
apoios que tais correlações de força encontram umas nas outras, 
formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e 
contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se 
originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo 
nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais 
(FOUCAULT, 1988, p. 103).  

 

Em segundo lugar, devemos compreender o poder como um jogo. O jogo 

é uma atividade, física ou mental, cujas regras definem quem serão os 

vencedores e, por conseguinte, os perdedores. As partes envolvidas têm a 

oportunidade de ganhar e/ou perder, embora as chances de uma delas vencer 

sejam mais acentuadas que a da outra. No entanto, quem perde tem a 

possibilidade de afrontar e lutar contra seu adversário revertendo, transformando 

a situação. Nesse sentido, à medida em que seu Sebastião e dona Maria 
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exercem poder sobre o menino Graciliano, este, com seu contrapoder, luta, 

oferecendo resistência, para inverter o jogo, ou melhor, a relação, a seu favor.  

Quando, por exemplo, seus pais o violentam física e/ou psicologicamente 

o seu contrapoder não se dá, em geral, no exercício da violência contra eles ou 

contra outras pessoas, mas na não-violência. Ao longo da narrativa ele busca 

outras formas de oferecer resistência e exercer seu contrapoder para além das 

relações violentas, muito embora ele admire quem as pratica: 

 

Não se mencionou o gênero dos maus tratos [que um menino pobre, 
recebido caridosamente na casa de um vigário, havia sofrido], mas 
calculei que deviam assemelhar-se aos que meus pais me infligiam: 
bolos, chicotadas, cocorotes, puxões de orelhas. Acostumaram-me a 
isto muito cedo – e em consequência admirei o menino pobre, que 
depois de numerosos padecimentos, realizou feito notável: prendeu no 
rabo de um gato um pano embebido em querosene, acendeu-o, 
escapuliu-se gritando: Levante seu Papa-hóstia, dos braços de 
Folgazona. Venha ver o papa-rato, com um tributo no rabo [...] 
(RAMOS, 2012, p. 19. Grifos do autor). 

 

A história refere-se a um longo romance de quatro volumes, lido e relido 

inúmeras vezes por dona Maria. Nele o contrapoder do menino pobre que havia 

sido recebido caridosamente na casa de um vigário amancebado se expressa 

não só na violência contra o gato, mas na capacidade de expor o romance vivido 

pelo padre na historieta acima referida. Os maus tratos dirigidos ao menino 

serviriam para silenciá-lo: “Seguros de que o rapaz não os denunciaria, o padre 

e a rapariga começaram a maltratá-lo” (RAMOS, 2012, p. 19). Graciliano, adulto, 

se percebe, enquanto menino, conformado, mas no íntimo nutre certa revolta, 

inclusive com o seu conformismo diante das violências vividas, talvez, porque o 

homem que ele se tronou não tenha admitido o silêncio diante das injustiças.   

Em terceiro lugar, devemos compreender que as múltiplas correlações de 

força que constituem a família se apoiam umas nas outras30. Se é verdade que 

as correlações de forças se apoiam umas nas outras, seja na família ou fora 

dela, é necessário que pensemos as possibilidades do poder:  

 

A condição de possibilidade do poder, em todo o caso, o ponto de vista 
que permite tornar seu exercício inteligível até em seus efeitos mais 

                                                           
30 Conforme veremos no próximo capítulo, onde discorreremos sobre as relações de poder 
estabelecidas entre seu Sebastião, Graciliano e o moleque José. 
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“periféricos” e, também, enseja empregar seus mecanismos como 
chave de inteligibilidade do campo social, não deve ser procurada na 
existência primeira de um ponto central, um foco único de soberania 
de onde partiriam formas derivadas e descendentes; é o suporte móvel 
das correlações de força que, devido a sua desigualdade, induzem 
continuamente estados de poder, mas sempre localizados e instáveis 
(FOUCAULT, 1988, p. 103). 

 

Ao pensarmos na família Ramos, esse poder, não necessariamente deve 

partir dos pais de Graciliano em relação a ele e seus irmãos e irmãs pois, como 

Foucault (1988) coloca, ele não possui um foco único, um ponto central, de onde 

partiria. Ele poderia, por exemplo, partir de Graciliano em relação a sua mãe, 

como podemos ver no exemplo a seguir. Certo dia dona Maria cometeu uma 

falta: 

 

[...] dançou com um primo barbado em casa de meu avô. Arrependeu-
se, achegou-me ao peito magro, pediu-me que não revelasse a 
ninguém o desgraçado sucesso. Comprometi-me. Quando nos 
desaviemos, ameacei-a. Não ligou importância às ameaças: puxou-me 
às orelhas. Senti a perfídia, mas fui generoso, guardei o segredo. E a 
paz do casal não se alterou (RAMOS, 2012, p. 167). 

 

 Embora tenha sofrido represálias em virtude da ameaça feita à sua mãe, 

Graciliano teve a oportunidade de exercer seu poder sobre ela, pois, como quer 

Foucault (1988) e ao contrário do que muitos pensam, ele se produz a cada 

instante em todos os pontos:  

 

Onipresença do poder: não porque tenha o privilégio de agrupar tudo 
sob sua invencível unidade, mas porque se produz a cada instante, em 
todos os pontos, ou melhor, em toda a relação entre um ponto e outro. 
O poder está em toda a parte; não porque englobe tudo e sim porque 
provém de todos os lugares (FOUCAULT, 1988, p. 103). 

 

O poder se produz a cada instante na família, em todos os seus pontos, 

seja dos pais em relação aos filhos, seja dos filhos em relação aos pais, etc, não 

sendo um objeto, uma propriedade particular. Nesse sentido, Foucault (2010) 

questiona: é possível se possuir, adquirir ou se ceder o poder como querem os 

juristas clássicos? Seria possível recuperá-lo quando se perde? Ele está 

presente em alguns espaços e em outros não? Com a palavra, o próprio Foucault 

(1988): “O poder não é algo que se adquira, arrebate ou compartilhe, algo que 
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se guarde ou deixe escapar; o poder se exerce a partir de inúmeros pontos e em 

meio a relações desiguais e móveis” (p. 104). 

 

O poder não é algo que se adquire, pois ele é uma relação. Seu Sebastião 

não o herdou, tampouco o arrebatou ou o comprou de seu pai para exercer sobre 

Graciliano ou quaisquer outro de seus filhos e filhas. Também não é um objeto, 

algo que possa ser guardado, que o menino pudesse ter ou não acesso. Não! O 

poder é um acontecimento que se dá em meio a relações desiguais e móveis. 

Desiguais porque seu Sebastião, enquanto adulto, possui, digamos assim, mais 

poder do que Graciliano, uma criança. Móveis porque Graciliano exerce 

contrapoderes sobre seus pais e um dia poderá chegar a ter mais poder que 

eles, pois: 

 

Que lá onde há poder há resistência e, no entanto (ou melhor, por isso 
mesmo) esta nunca se encontra em posição de exterioridade em 
relação ao poder. Isso equivaleria a desconhecer o caráter 
estritamente relacional das correlações de poder. Elas não podem 
existir senão em função de uma multiplicidade de pontos de resistência 
que representam, nas relações de poder, o papel de adversário, de 
alvo, de apoio, de saliência que permite apreensão. Esses pontos de 
resistência estão presentes em toda a rede de poder. Portanto, não 
existe, com respeito ao poder, um lugar da grande recusa – alma da 
revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas sim 
resistências, no plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias, 
improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, planejadas, 
arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, 
interessadas ou fadadas ao sacrifício; por definição não podem existir 
a não ser no campo estratégico das relações de poder (FOUCAULT, 
1988, p. 106). 

 

 As relações de poder existem em função da multiplicidade de pontos de 

resistência, que estão presentes em toda a rede, e que devem ser pensadas no 

plural, pois há várias maneiras de se opor a ele. As resistências podem ser 

espontâneas, como, por exemplo, quando Graciliano, é embebedado e desafia 

sua mãe: 

 

Quem me deu o primeiro cálice de licor foi a morena vistosa, mas não 
sei quem deu o segundo. Bebi vários, bebi o resto da garrafa. 
Comportei-me indecentemente, perdi a vergonha, achando-me à 
vontade, falando muito, desvariando e exigindo licor. Uma das moças 
trouxe-me um copo de vinho com mel. Minha mãe enferrujou a cara, 
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estirou o braço enérgico, mas naquele momento eu desafiava as 
oposições (RAMOS, 2012, p. 42). 

  

 Graciliano não só pode como carece resistir, por exemplo, acerca das 

respostas dadas por sua mãe a respeito do inferno: 

 

 A resposta de minha mãe [sobre o inferno] desiludiu-me, embaralhou-
me as ideias e pratiquei um ato de rebeldia: 
- Não há nada disso [que ela dizia haver no inferno]. 
Minha mãe esteve algum tempo analisando-me, de boca aberta, 
assombrada. E eu, numa indignação por se haverem dissipado as 
tachas de breu, os demônios, o prestigio de padre João Inácio, repeti: 
- Não há. É conversa. 
Minha mãe curvou-se, descalçou-se e aplicou-me várias chineladas. 
Não me convenci. Conservei-me dócil, tentando acomodar-me às 
esquisitices alheias. Mas algumas vezes fui sincero idiotamente. E 
vieram-me as chineladas e outros castigos oportunos (RAMOS, 2012, 
p. 82-82). 

  

 O silêncio do menino, ao não se convencer acerca das explicações dadas 

por sua mãe, não significa consentimento, antes consiste em uma forma de 

resistência e aparece em outro momento de sua vida: “Calei-me, prudente, mas 

achei o comentário [acerca da morte da negra no episódio Um incêndio 

duvidoso e embrulhado” (RAMOS, 2012, p. 99). A citação acima nos mostra algo 

a mais, pois o bater, expresso nas várias chineladas, encerra a resistência e 

transforma o poder em violência. Em outras palavras, temos a arbitrariedade do 

poder nas relações interpessoais. O contrapoder não é possível para um menino 

em relação a um adulto que lhe açoita com o objetivo de impor suas ideias e 

formas de pensar. Aqui, a relação de poder cede lugar à violência. Como vemos,  

 

Elas [as resistências] são o outro termo nas relações de poder; 
inscrevem-se nestas relações como o interlocutor irredutível. Também 
são, portanto, distribuídas de modo irregular: os pontos, os nós, os 
focos de resistência disseminam-se com mais ou menos densidade no 
tempo e no espaço, às vezes, provocando o levante de grupos ou 
indivíduos de maneira definitiva, inflamando certos pontos do corpo, 
certos momentos da vida, certos tipos de comportamentos 
(FOUCAULT, 1988, p. 106. Grifos nossos). 

 

Por isso, quando tratamos do poder é necessário, conforme nos adverte 

Foucault (2010), algumas precauções de método:  
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Não se trata de analisar as formas regulamentadas e legítimas do 
poder em seu centro, no que podem ser seus mecanismos gerais ou 
efeitos de conjunto. Trata-se de apreender, ao contrário, o poder em 
suas extremidades, em seus últimos lineamentos, onde ele se torna 
capilar; ou seja: tomar o poder em suas formas e em suas instituições 
mais regionais, mais locais, sobretudo no ponto em que esse poder, 
indo além das regras de direito que o organizam e o delimitam, se 
prolonga, em consequência, mais além dessas regras, investe-se em 
instituições, consolida-se nas técnicas e fornece instrumentos de 
intervenção materiais, eventualmente até violentos. Em outras 
palavras, apreender o poder sob o aspecto da extremidade cada vez 
menos jurídica de seu exercício: era a primeira instrução dada 
(FOUCAULT, 2010, p. 25). 

  

As formas legítimas e regulamentadas do poder em seu centro devem dar 

lugar a apreensão do poder em suas extremidades. Foucault (2010) nos convida 

a refletir acerca das microrrelações de poder, ou seja, a pensar sobre as relações 

de poder que se estabelecem em pequenos espaços como a família, a escola, a 

igreja, as relações de trabalho, dentre outros, como tentamos fazer até aqui, e 

que, conforme ele mesmo nos diz, fornecem instrumentos de intervenção 

materiais, eventualmente até violentos. Significa dizer que em alguns casos o 

exercício de poder pode se dar ou não de maneira violenta. Outra precaução: 

 

[...] tratava-se [ou melhor, trata-se] de não analisar o poder no nível da 
intenção ou da decisão, de não procurar considera-lo do lado de 
dentro, de não formular a questão (que acho labiríntica e sem saída) 
que consiste em dizer: quem tem o poder afinal? O que tem na cabeça 
e o que procura aquele que tem o poder? [...] Noutros termos, em vez 
de perguntar-se como o soberano aparece no alto, procurar saber 
como se constituíram pouco a pouco, progressivamente, realmente, 
materialmente, os súditos, o súdito, a partir da multiplicidade dos 
corpos, das forças, das energias, das matérias, dos desejos, dos 
pensamentos (FOUCAULT, 2010, p. 25). 

 

O poder não pertence a um sujeito determinado, por isso Foucault (2010) 

nos adverte a não indagarmos: quem tem o poder? O que tem na cabeça e o 

que procura aquele que tem o poder? Na verdade, deveríamos nos perguntar 

como se constituem as relações, mais precisamente as relações de poder, 

estabelecidas entre o soberano e os súditos, senhores e escravos, dominadores 

e dominados. No nosso caso, não devemos nos questionar se seu Sebastião e 

dona Maria tem o poder, ou o que eles pensam enquanto pessoas que o detém, 

mas como se constituem as relações de poder entre eles e Graciliano e os 
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demais membros da família Ramos e vice-versa. É interessante nos 

precavermos ainda em um terceiro aspecto ao pensarmos tais relações:  

  

[...] não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e 
homogêneo – dominação de um indivíduo sobre os outros, de um 
grupo sobre os outros, de uma classe sobre as outras -; ter bem em 
mente que o poder, exceto ao considera-lo de muito alto, muito longe, 
não é algo que se partilhe entre aqueles que o têm e que são 
submetidos a ele. O poder, acho eu, deve ser analisado como uma 
coisa que circula, ou melhor, uma coisa que só funciona em cadeia. 
Jamais ele está localizado aqui ou ali, jamais está entre as mãos de 
alguns, jamais é apossado como uma riqueza ou como um bem. O 
poder funciona. O poder se exerce em rede e, nessa rede, não só os 
indivíduos circulam, mas estão sempre em posição de ser submetidos 
a esse poder e também de exercê-lo. Jamais eles são o alvo inerte ou 
consentidor do poder, são sempre seus intermediários. Em outras 
palavras, o poder transita pelos indivíduos, não se aplica a eles 
(FOUCAULT, 2010, p. 26). 

 

O poder não é um fenômeno/processo de dominação de um indivíduo 

sobre os outros, de um grupo sobre os outros, ou de uma classe sobre as outras. 

É mais que isso, pois não se exerce de cima para baixo, mas em rede. Nesse 

sentido, os indivíduos não só são submetidos a esse poder, mas também o 

exerce em alguns momentos de suas vidas sobre determinadas pessoas.  As 

relações de poder, nada mais são do que as relações de força de A em relação 

a B e de B em relação a A, portanto, são recíprocas.  

Exemplificando melhor: o poder de seu Sebastião em relação a dona 

Maria e de dona Maria em relação a seu Sebastião; de seu Sebastião e dona 

Maria em relação a Graciliano e de Graciliano em relação a seu Sebastião e 

dona Maria; de seu Sebastião em relação a Graciliano e de Graciliano em 

relação a seu Sebastião; de dona Maria em relação a Graciliano e de Graciliano 

em relação a dona Maria e assim sucessivamente com os demais membros que 

formam o grupo familiar. Ao pensarmos as relações de poder desta forma, 

estaríamos em acordo com uma quarta precaução:  

 

Quero dizer o seguinte: parece-me que – essa seria então a quarta 
precaução de método – o importante é que não se deve fazer uma 
espécie de dedução do poder que partiria do centro e que tentaria ver 
até onde ele se prolonga por baixo, em que medida ele se reproduz, 
ele se reconduz até os elementos mais atomísticos da sociedade. Creio 
que é preciso, ao contrário, que seria preciso – é uma precaução de 
método a seguir – fazer uma análise ascendente do poder, ou seja, a 
partir dos mecanismos infinitesimais, os quais, têm sua própria história, 



  45 
 

seu próprio trajeto, sua própria técnica e tática, e depois ver como 
esses mecanismos de poder, que têm, pois, sua solidez e, de certo 
modo, sua tecnologia própria, foram e ainda são investidos, 
colonizados, utilizados, inflectidos, transformados, deslocados, 
estendidos, etc., por mecanismos cada vez mais gerais e por formas 
de dominação global (FOUCAULT, 2010, p. 27). 

 

Aqui, Foucault (2010) nos orienta a fazer uma análise ascendente do 

poder, ou seja, a pensá-lo a partir dos seus mecanismos infinitesimais, das 

inúmeras microrrelações onde ele se estabelece (como por exemplo, na família 

do menino Graciliano). Assim sendo, cabe a nós pensarmos a família Ramos e 

as relações de poder nela presentes, cabe pensar sua história, em seu próprio 

trajeto, técnicas e táticas de exercício de poder que lhe são próprias. 

Assim, compreenderemos de que maneira tais relações influenciam as 

macrorrelações e delas recebem influência, pois a família não só sofre, mas 

também exerce poder sobre a sociedade onde está inserida, conforme nos 

mostra Ramos (2012):  “Os maiorais do município, governo e oposição, vinham 

de um grupo de famílias mais ou menos entrelaçadas, poderosas no Nordeste: 

Cavalcantis, Albuquerques, Siqueiras, Tenórios, Aquinos” (p. 53). As oligarquias 

rurais sempre foram comandadas por famílias, cujo patriarca era o centro, e 

mesmo com o advento da família nuclear burguesa tais relações permanecem, 

basta voltarmos nosso olhar para seu Sebastião, transformado em juiz sem 

possuir qualificação alguma para o cargo, apenas indicação de alguém influente 

na sociedade.  

As relações de poder são como uma via de mão dupla. Se não “mão” 

temos o poder, na “contramão” as resistências. As resistências são o outro termo 

nas relações de poder. Por exemplo, se de um lado, na família de Graciliano 

temos aqueles que exercem poder, seu Sebastião e dona Maria, do outro temos 

aqueles que desempenham um contrapoder, como é o caso dos filhos e mesmo 

dos empregados, constituindo assim as correlações de força. Se no poder não 

existe um núcleo central, tampouco nas resistências. Elas podem ser 

empreendidas individual ou coletivamente, com maior ou menor intensidade.  

Durante anos, um dos privilégios paternos, assim também como do 

soberano, fora o direito de vida e de morte sobre a mulher, filhos, escravos e 

servos. Mas, a partir do século XVII: 
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[...] o velho direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por 
um poder de causar a vida ou devolver à morte. Agora é sobre a vida 
e ao longo de todo o seu desenrolar que o poder estabelece seus 
pontos de fixação; a morte é o limite, o momento que lhe escapa; ela 
se torna o ponto mais secreto da existência, o mais “privado 
(FOUCAULT, 1988, p. 150. Grifos do autor). 

  

A morte do menino seria o momento em que esse exercício se lhes 

escaparia, pois não haveria mais sobre quem fazê-lo. Agora é sobre a vida de 

Graciliano que os poderes, sejam eles quais forem, se exercem, conforme 

veremos nos itens a seguir, mas antes disso é necessário que compreendamos 

uma categoria que em Infância está diretamente relacionada ao exercício de 

poder: a violência.  

 

 

2.2.1 Família e violência: histórias que se repetem? 

 

É comum, durante o processo de alfabetização, que as crianças 

aprendam as primeiras palavras por meio da associação às suas respectivas 

imagens. O mesmo parece ocorrer quando nos reportamos ao tema da violência. 

Em geral a primeira imagem que nos vêm à mente quando falamos sobre esta 

“[...] é a que se exprime pela agressão. Agressão física que atinge diretamente 

o corpo do homem tanto naquilo que possui, seu corpo, seus bens, quanto 

naquilo que mais ama, seus amigos, sua família” (ODÁLIA, 2004, p. 09) e que 

causa dano, dor ou sofrimento.  

Todavia, sua manifestação e alvo vão além da agressão física contra o 

corpo ou contra os bens. Ela também se exprime por meio de formas socialmente 

consideradas “mais leves” levando-nos, inclusive, a não percebê-las como 

expressões da violência. Apesar de ser constantemente associada à agressão 

física e a morte, a violência possui inúmeras outras faces que violam os direitos 

humanos, pois, ela também “[...] se caracteriza pela inércia, pela passividade e 

pelo silêncio, de modo que, quando a atividade e a fala de outrem são impedidas 

ou anuladas, há violência” (CHAUÍ,1985, p. 27). Portanto, quando há 

impossibilidade de construção de contrapoderes e resistências. 

Qualquer que seja a face pela qual se exprima, e com quem quer que 

seja, ela não se localiza em um único ponto. É possível encontrar suas diversas 
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expressões em diferentes espaços. Está presente tanto nos bairros sofisticados 

quanto nas periferias das cidades. Ao contrário do que se pensa, abrange todas 

as classes e segmentos sociais e se faz presente entre ricos e pobres, negros e 

brancos, homens e mulheres, adultos e crianças, nos mais diversos espaços 

sociais e institucionais da sociedade.  

Ou seja, a violência é universal. Está presente em todos os lugares, 

embora em cada um deles assuma manifestações diferenciadas ou mesmo 

inexistentes em outros momentos e espaços. E nós, enquanto seres humanos, 

estamos sujeitos tanto a sofrê-la, quanto a praticá-la, uma vez que podemos 

transformar a nossa agressividade em violência.  

Cabe aqui diferenciarmos agressividade e violência.  O homem é um ser 

agressivo assim como outros animais. No entanto, a agressividade humana pode 

transformar-se em violência a partir de um processo social e/ou psicossocial 

(MINAYO, 1995). Ao contrário do homem, os animais são exclusivamente 

agressivos, não produzem violência. A violência é um fenômeno humano. 

Apenas os homens são capazes de ser violentos e produzir violência, isto porque 

ela é um fenômeno sociocultural e, embora possa ter origens biológicas (a 

agressividade) não se encerra ou se reduz a esta.  

Além disso, violência não é característica de uma sociedade determinada 

nem surge em um modo de produção específico, pelo contrário, “Em todas as 

épocas, em todos os recantos do mundo, existem manifestações da 

agressividade potencial dos homens contra seus semelhantes” (ZALUAR, 1996, 

p. 09). À medida que a sociedade foi se transformando e se complexificando, a 

violência também o foi; a agressividade foi sendo racionalizada e transformada 

em violência, dando a ela um sentido, uma teleologia e, portanto, uma força 

destruidora muito maior.  

Para Marx (1989) o que diferencia o homem dos outros animais é sua 

capacidade teleológica, ou seja, a habilidade de antever os resultados de suas 

ações na mente antes de realizá-las no plano material, visto que elas possuem 

finalidades previamente formuladas. É a capacidade teleológica, dentre outros 

fatores, que possibilita ao ser primitivo criar instrumentos capazes de o 

auxiliarem na luta pela sobrevivência e, paradoxalmente, essa mesma 

capacidade permite ao homem complexo transformá-los em armas para a 
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destruição do outro, os auxiliando na produção e reprodução da violência. A 

violência é, portanto, um fenômeno socialmente construído,  

 

Enquanto fenômeno socialmente construído incorporada como 
legítima e mesmo como imperativo, a violência prende-se às próprias 
condições de constituição e funcionamento de uma sociedade de 
homens livres (ADORNO, 1988, p. 05).  

 

A violência é um fenômeno humano construído socialmente e incorporado 

por algumas pessoas nas relações sociais e interpessoais como algo 

indispensável à escravização dos indivíduos em uma sociedade de homens 

livres. Teríamos aqui uma contradição? É contraditório afirmar que os indivíduos 

são escravizados em uma sociedade de homens livres? Pelo contrário, a 

violência escravizou e escraviza os indivíduos, à medida em que ela se torna, 

para alguns, elemento indispensável nas relações humanas, estando “[...] 

inexoravelmente atada ao modo pelo qual os homens produzem e reproduzem 

suas condições sociais de existência” (ADORNO, 1988, p. 07), tornando-a um 

fenômeno histórico.  

Odalia (2004) demonstra o caráter histórico da violência ao comparar 

aquela utilizada pelo homem das sociedades primitivas e a existente naquelas 

consideradas complexas, ao afirmar que: “O viver em sociedade foi sempre um 

viver violento. Por mais que recuemos no tempo, a violência está sempre 

presente, ela sempre aparece em suas várias faces” (p.13), pois em cada 

momento histórico ela ganha contornos específicos relacionados às 

características vivenciadas pelas diferentes sociedades. Segundo ele, este 

fenômeno “[...] deixou de ser um ato circunstancial, para se transformar numa 

forma do modo de ver e de viver do homem” (p. 09). Ao discorrer acerca das 

relações sociais e interpessoais, assim como sobre as características da 

sociedade primitiva, em especial a coletividade que se sobrepunha a 

individualidade, Lessa (2012) aponta que: 

 

Isso não significa que não houvesse violência. A luta pelos recursos 
escassos incluía também a violência. Um indivíduo mais forte tendia a 
se alimentar melhor que outro mais fraco, etc. Todavia, mesmo o mais 
forte dependia da comunidade para sobreviver e, por isso, a violência 
daquela época tinha características diferentes da guerra que hoje 
conhecemos. Era uma violência de indivíduo contra indivíduo (não de 
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classe contra classe) e tinha limites muito fortes que se relacionavam 
ao fato de que a sobrevivência de cada um, mesmo do mais forte, 
dependia da sobrevivência da comunidade (p. 17-18). 

 

Nesses termos, na sociedade de classes, ao contrário das sociedades 

primitivas, a violência não é mais concebida como uma maneira de garantir a 

sobrevivência física do indivíduo e/ou da comunidade, mas um modo de ser 

característico das sociedades complexas e um estilo de vida de seus indivíduos 

que a utilizam para dominar o outro, exercer poder e se fortalecer enquanto 

grupo ou sujeito individual. O caráter histórico da violência à torna passível de 

transformações em suas representações “[...], pois uma ação que poderia nos 

parecer atualmente como intoleravelmente violenta não seria vista do mesmo 

modo em outra época” (WIEVIORKA, 1997, p. 05). 

Apesar disso, algumas das suas expressões atravessaram a história da 

humanidade e se fazem presentes em nosso tempo e em diversas sociedades. 

Estamos falando da violência de gênero, da violência geracional, da violência 

étnica, e inúmeras outras que, embora com características específicas, 

permaneceram ao longo da história como naturalizadas e consentidas, como é 

o caso da violência estrutural e da violência física, institucionalizada como 

método de educação de crianças e adolescentes, indispensável nas relações 

familiares (MINAYO, 2013). 

A naturalização, ou, institucionalização da violência se faz presente não 

só nas relações interpessoais como também nas sociais: “[...] é fato, ontem como 

hoje, que homens continuam a gozar a vida, a usufruir e a extrair dela tudo que 

ela lhes pode dar, a acumular riquezas e prazeres” (ODÁLIA, 2004, p. 25), 

enquanto outros vivem uma vida miserável, alijados destas mesmas riquezas e 

prazeres. As condições desiguais de existência entre os seres humanos são 

justificadas pela classe dominante por meio da ideologia31 com o objetivo de 

garantir a sua dominação sobre os outros. Iasi (2007) adverte-nos que:  

 

Essa universalização da visão de mundo da classe dominante se 
explica não apenas pela posse dos meios ideológicos e de difusão, 
mas também e fundamentalmente pela correspondência que encontra 
nas relações concretas assumidas pelos indivíduos e classes (p. 21).  

                                                           
31 Visão social de mundo utilizada para defender, justificar, legitimar ou manter a ordem social 
do mundo (LOWY, 2008). 
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Ou seja, a institucionalização/naturalização da violência estrutural 

enquanto visão social de mundo da classe dominante tem se universalizado não 

só pelo fato de que essa classe detém sob seu domínio os meios de produção e 

difusão da ideologia, mas também, e principalmente, porque alguns indivíduos a 

tem internalizado e difundido como algo natural, em uma sociabilidade onde: “Os 

muitos-pouco e os poucos-muito aparecem como condições naturais e 

necessárias para a existência de uma sociedade de homens” (ODÁLIA, 2004, p. 

26). Sociedade desigual, de indivíduos egoístas, solo fértil para o nascimento 

dos direitos humanos, tais como compreendidos a partir da modernidade 

ocidental, enquanto dispositivos de enfretamento a essa e a outras formas de 

violência.  

A violência estrutural decorre da maneira como a sociedade está 

organizada e se alimenta das mais variadas formas de desigualdades: “[...] 

sociais, culturais, de gênero, etárias e étnicas que produzem a miséria, a fome, 

e as várias formas de submissão e de exploração de umas pessoas pelas outras” 

(MINAYO, 2013, p. 32), originadas e solidificadas durante a civilização. O 

personagem Venta-Romba, a quem Graciliano dedica um capítulo do livro 

Infância, é um dos inúmeros representantes dessa violência na época de 

Graciliano e que continua a existir ainda hoje em nossa sociedade: 

 

Venta-Romba pedia esmola, gemendo uma cantilena, indiferente às 
recusas: 
- Como vai seu major? E a mulher de seu major? Os filhinhos de seu 
major? 
A voz corria mansa; as rugas da cara morena se aprofundavam num 
sorriso constante; o nevoeiro dos olhos se iluminava com estranha 
doçura. Nunca vi mendigo tão brando. A fome, a seca, noites frias 
passadas ao relento, a vagabundagem, a solidão, todas as misérias 
acumuladas num horrível fim de existência haviam produzido aquela 
paz. Não era resignação. Nem parecia ter consciência dos 
padecimentos: as dores escorregavam nele sem deixar mossa 
(RAMOS, 2012, p. 238). 

 

 

Nessa época, seu Sebastião fora promovido a juiz substituto de Viçosa-

AL, e por isso recebia a alcunha de major. Venta-Romba, por sua vez como o 

próprio trecho demonstra, era um mendigo, e por isso recorria às famílias como 
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as de seu Sebastião gemendo uma ladainha sem se importar com às recusas 

que lhe eram costumeiramente repetidas. Aspectos sociais oriundos da violência 

estrutural, assim como a fome e a ausência de habitação, associados a 

fenômenos naturais, tais como o frio e a seca, contribuíram com a reprodução 

da violência estrutural na vida desse sujeito. As rugas da cara morena, o 

nevoeiro dos olhos provocado pela idade ou mesmo pela fome são as marcas 

individuais da violência que o persegue e que pode ser percebida também em 

seus trajes: 

 

 
- Como vai seu major? Os filhinhos de seu major? 
Humildade serena, insignificância, as mãos trêmulas e engelhadas, os 
pés disformes arrastando as alpercatas, procurando orientar-se nas 
esquinas, estacionando junto dos balcões. Restos de felicidade 
esvaíam-se nas feições tranquilas. O aió sujo pesava-lhe no ombro; o 
chapéu de palha esburacado não lhe protegia a cabeça curva; o 
ceroulão de pano cru, a camisa aberta, de fralda exposta, era, andrajos 
e remendos (RAMOS, 2012, p. 238).  
 

As roupas e os adornos não são meramente símbolos, são, antes de tudo, 

insígnias sócio-econômico-culturais que definem o status e o lugar dos sujeitos 

no mundo. A bolsa suja, o chapéu esburacado e o ceroulão feito com tecido de 

baixa qualidade ditavam o seu lugar, ou melhor, a ausência dele, na sociedade 

de então que o rejeitava, conforme podemos perceber no trecho a seguir: 

 

[Venta-Romba]. Aparecia uma vez por semana, às sextas-feiras, 
quando se realizava a caridade: um pires de farinha nas casas 
particulares, um vintém nas lojas e nas bodegas. Mas as famílias de 
lojistas e bodegueiros não exerciam a caridade, porque isto seria 
redundância. 
- Peça na venda. 
Tínhamos ordem para afastar os peditórios (RAMOS, 2012, p. 239). 

 

A violência estrutural assume outros contornos, podendo pautar-se nas 

desigualdades em virtude da cor do sujeito. As relações estabelecidas, por 

exemplo, entre os avós de Graciliano e a Preta Quitéria, assim como com os 

demais negros e escravos, e posteriormente, entre ela e seu Sebastião, 

demonstram as desigualdades étnicas e sociais engendradas pela violência 

estrutural. A abolição da escravidão, poucos anos antes de Graciliano nascer, 

em 1888, não significa que as desigualdades sociais ou mesmo a exploração 
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dos brancos sobre os negros tenham desaparecido, e sim que elas assumiram 

novas expressões (FERNANDES, 2008). 

Ramos (2012) relata que Joaquina, uma das netas da Preta Quitéria, “Em 

tempo de seca e fome chegava-se aos antigos senhores, instalava-se na 

fazenda, resmungona, malcriada, a discutir alto, a fomentar a desordem” (p. 85), 

demostrando que a liberdade adquirida no plano ideal não correspondia ao real. 

Eles agora estavam livres, livres para vender sua força de trabalho e serem 

explorados de outra maneira. Mas, o fato é que nem todos tinham a oportunidade 

de inserir-se nessas novas relações de dominação/exploração. Após a abolição,  

 

Diante do negro e do mulato se abrem duas escolhas irremediáveis, 
sem alternativas. Vedado o caminho da classificação econômica e 
social pela proletarização, restava-lhes aceitar a incorporação gradual 
à escória do operariado urbano em crescimento ou se abater 
penosamente, procurando no ócio dissimulado, na vagabundagem 
sistemática ou na criminalidade fortuita, meios para salvar as 
aparências e a dignidade de “homem livre” (FERNANDES, 2008, p. 
43).  

 

É importante lembrar que a libertação dos escravos, não significou a 

libertação dos estigmas e preconceitos. O preconceito de cor e classe, por 

exemplo, não cessou. Ao contrário, aliou-se a violência estrutural para constituir 

a violência social expressa na estigmatizarão, discriminação e preconceito 

contra negros e pobres (MINAYO, 2013).  

Em geral, a violência institucional está ligada a essas outras duas formas 

de violência e: “[...] se realiza dentro das instituições, sobretudo por meio de suas 

regras, normas de funcionamento e relações burocráticas e políticas, 

reproduzindo as estruturas sociais injustas” (MINAYO, 2013, p. 33) em pequenos 

espaços. A escola, lugar de formação da consciência, é um dos inúmeros 

espaços onde essa violência se reproduz, embora não seja uma realidade 

universal, tampouco atinente a todos os profissionais que nela atuam, como se 

pode ver no exemplo da professora Maria: 

 

A escola exigia palmatória, mas não consta que o modesto emblema 
de autoridade e saber haja trazido lágrimas a alguém. D. Maria 
[primeira professora de Graciliano] nunca o manejou. Nem sequer 
recorria às ameaças. Quando se aperreava, erguia o dedinho, uma 
nota desafinava na voz carinhosa – e nós nos alarmávamos. As 
manifestações de desagrado eram raras e breves. A excelente criatura 
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logo se fatigava da severidade, restabelecia a camaradagem, 
rascunhava palavras e algarismos, que reproduzíamos (RAMOS, 
2012, p. 124).   

 

As relações de poder estão presentes em todos os espaços e nem sempre 

são violentas ou negativas. D. Maria, por exemplo, estabeleceu duplas relações 

de poder com as crianças a quem lecionava: enquanto adulta e professora. No 

entanto, ela não utilizava o seu poder de adulto, revestido da autoridade de 

professora, para trazer lágrimas a nenhuma delas, o que não significa dizer que 

não o tenha exercido seu poder de outra maneira, apenas não o exerceu de 

forma negativa e/ou violenta. Pelo contrário, para manter a ordem erguia o dedo 

e mudava o tom da voz, expressando seu desagrado.  

Entretanto, como dizíamos anteriormente, tais relações podem ser 

abusivas, violentas e violadoras dos direitos sociais e/ou individuais como é o 

caso da violência física perpetrada por alguns professores de Graciliano com o 

uso da palmatória: “Um pedaço de madeira, negro, pesado, da largura de quatro 

dedos” (RAMOS, 2012, p. 111): 

 

Na sala, vendo a mulata ou cafuza [Maria do O] brandir a palmatória, 
precisaria comportamento bem, simular atenção, molhar de saliva as 
páginas detestáveis. Ali, no recolhimento e na insignificância, os livros 
fechados, embrutecia-me em leves cochilos, quase só. Desperto, 
bocejava, examinava quintal estreito, que subia o morro do cemitério, 
argiloso e resvaladiço (RAMOS, 2012, p. 181). 
 
[Graciliano, referindo-se ao professor mestiço e suas vaidades, 
assevera]: Segurava a palmatória como se quisesse derrubar com ela 
o mundo. E nós, meia dúzia de alunos, tremíamos da cólera maciça, 
tentávamos esconder-nos um por detrás dos outros. Daríamos os 
nossos cabelos, trocaríamos as nossas figuras por aquela miséria se 
acabrunhava junto à mesa. Por que se aperreava tanto? 
Insignificâncias (RAMOS, 2012, p.  196). 
 
A palmatória figurava em nosso código. Nas sabatinas, questões 
difíceis percorriam as filas – e o aluno que as adivinhava punia os 
ignorantes. Os amigos da justiça batiam com vigor, dispostos a quebrar 
munhecas; outros, como eu, surdos ao conselho do mestre, 
encostavam de leve o instrumento às palmas. Isto nos trazia vexame: 
foi costume até que se usaram cartões relativos às notas boas. Desde 
então pagamos os nossos enganos com essa moeda, chegamos a 
emprestá-la a colegas necessitados (RAMOS, 2012, p. 196). 

 

Os dois primeiros trechos nos mostram que a palmatória, apesar de à 

época não ser considerada instrumento da violência, mas educativo, gera dor e 
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medo. Enquanto a professora Maria do O segurava o instrumento Graciliano 

comportava-se bem e simulava atenção. Com o professor mestiço não era 

diferente. No entanto, Graciliano ou Ramos (2012), não é possível afirmar com 

certeza, faz uma indagação interessante: “Por que se aperreava tanto? A que 

ele mesmo responde: “Insignificâncias” (p. 196). Em outras palavras, não havia 

necessidade de temer meia dúzia de crianças, pois as mesmas eram seres 

insignificantes em relação ao professor, adulto, portanto, considerado um ser 

superior e que exercia o seu poder sobre elas com o auxílio da palmatória.    

O bater nas crianças é uma prática corrente em nosso país, desde os 

tempos da colonização: “Com exceção da criança índia autóctone, todas as 

demais foram disciplinadas à sombra da pedagogia da punição corporal” 

(AZEVEDO, GUERRA, 2010, p. 55), pautada na Pedagogia Tradicional, 

composta, dentre outras, pela Pedagogia da Palmatória.  

A palmatória, emblema de autoridade e saber, é um instrumento corretivo 

e de caráter disciplinador utilizado para reafirmar a condição de subalternidade 

daqueles a quem se destina, conforme vimos no último fragmento. É investido 

de poder na forma de violência o aluno detentor de saber, aquele que adivinhava 

e por isso podia punir os ignorantes. Graciliano era um menino inteligente, ele 

possuía o direito de castigar os seus colegas, por algum motivo, considerados 

ignorantes. No entanto, ele não se orgulhava de utilizar a palmatória para com 

os seus amigos, pelo contrário. A palmatória era um instrumento de violência, 

embora nesse momento não fosse pensada enquanto tal, mas naturalizada e 

aceita como método educativo tanto na escola como na família.   

Até aqui falamos a respeito das violências que ocorrem em nível macro, 

como a sociedade, e em espaços coletivos, como a escola, no entanto, 

gostaríamos agora de chamar atenção para aquelas que ocorrem nas 

microrrelações familiares. Vale destacar que esse trajeto acerca das violências 

mais gerais, embora não seja objeto dessa dissertação, se fez com vistas a situar 

o (a) leitor(a) histórica e socialmente. Nesse sentido, não podemos 

desconsiderar a família enquanto partícipe da sociedade. Compreender o seu 

entorno, já que, de certa forma essas violências perpassam e são perpassadas 

pela família, já que ou ela as consente, como no caso das vivenciadas na escola, 

ou as reforça e/ou ignora, como no caso das vividas por Venta-Romba, se faz 

fundamental.  
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 A família é lugar de violência para milhares de crianças e adolescentes 

em todo o mundo e em todas as épocas, assim como o foi na época e na família 

do menino Graciliano. Estamos falando da violência doméstica, aquela ligada ao 

espaço físico de convivência familiar, a casa, mas também da violência que não 

necessariamente se dá nesse espaço, mas permeia as diferentes relações 

existentes entre seus membros. Trata-se, portanto, da violência intrafamiliar 

contra crianças e adolescente e que, segundo Guerra (2001), 

 

[...] representa, todo ato de omissão, praticado por pais, parentes ou 
responsáveis, contra crianças e/ou adolescentes que – sendo capaz 
de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima – implica, de um 
lado uma transgressão do poder/dever de proteção do adulto e, de 
outro, uma coisificação da infância, isto é, uma negação do direito que 
crianças e adolescentes têm de ser tratadas como sujeitos e pessoas 
em condição peculiar de desenvolvimento (p. 32).  

 

A violência intrafamiliar presente em Infância é uma forma de relação, ou 

seja, é uma maneira de estabelecer vínculos. Vínculos esses constituídos a partir 

das violências física e psicológica perpetradas por ambas as partes. Entretanto, 

ela também é uma forma de comunicação. Quando, na língua portuguesa, 

estudamos as funções da linguagem, aprendemos que os elementos da 

comunicação são: o emissor ou remetente, o receptor ou destinatário, a 

mensagem, o código, e o canal, meios indispensáveis à comunicação. 

Analogamente, temos: seu Sebastião e dona Amélia como emissores de uma 

mensagem à Graciliano, o receptor, e o canal: a violência.  

O conteúdo desta mensagem poderia ser assim traduzido: nós somos 

adultos, portanto, superiores, e por isso podemos coisificá-lo, ser omissos, 

causar-lhe danos físicos e psicológicos, assim como quaisquer outro que 

queiramos. Afinal de contas você é um objeto, do qual podemos dispor quando 

e como quisermos, inclusive violentamente. De forma geral podemos, ao longo 

do tempo, pela forma como as crianças são tratadas, discernir essa mensagem, 

mas por outro lado não é isso que os pais e/ou responsáveis acreditam estar 

comunicando com tais práticas. Os mesmos creem educar a criança e/ou o 

adolescente contribuindo com a formação de um adulto honesto e responsável, 

tais como eles.  A violência praticada pelos adultos produz, e o resultado de sua 

fabricação são crianças transformadas em objetos, pois, “Seu resultado mais 
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visível é a conversão de sujeitos em objetos, sua coisificação” (ADORNO, 1988, 

p. 07).  

Entretanto, é válido lembrar que a violência intrafamiliar possui inúmeras 

formas de expressão. As mais trabalhadas na literatura brasileira são as 

violências física, sexuais, psicológicas e a negligência32. Adiante, discorreremos 

acercas das violências física e psicológica vivenciadas por Graciliano em sua 

infância e que se manifestam como relações violentas de poder na família do 

menino. Antes, é necessário compreendermos o sentido/significado da infância 

de um modo geral e, mais particularmente, da infância de Graciliano, para que 

sejamos capazes de pensar a violência atingiu e atinge crianças e adolescentes 

em todas as épocas. 

 

 

  

  

                                                           
32 Ver Azevedo e Guerra (2001, 2007, 2010 e 2011) e Faleiros e Faleiros (2007).  
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3 MEMÓRIAS DA INFÂNCIA 

  

O objetivo deste capítulo é refletir sobre a infância de Graciliano Ramos 

na família, tomando por base sua autobiografia Infância. Para tanto, 

discorreremos acerca da história social da infância, no contexto internacional, e 

nacional do século XIX, sempre que possível, refletindo sobre as violências 

vividas pelas crianças presentes na narrativa. 

 

3.1 Insignificância da infância 

 

Infância e adolescência são percepções históricas, que passaram por um 

longo processo de construção social, até serem consideradas importantes fases 

do desenvolvimento humano33. Ariès (2006) demonstra a concepção e o 

sentimento que se tinha de infância entre os séculos XII e XVII, quando ela passa 

a ser representada a partir da arte, mais precisamente, da iconografia, dos 

diários e retratos de família, das efígies funerárias. É importante lembrar que:  

 

Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou 
não tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse 
à incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não 
houvesse lugar para a infância nesse mundo (ARIÉS, 2006, p. 17). 

  

De acordo com o autor, não havia lugar para a infância e para as suas 

características neste mundo. Nele não haviam crianças, e sim homens em 

tamanho reduzido. Era assim que elas eram vistas, pensadas e reproduzidas. 

Segundo Ariès (2006) essa ausência, ou mesmo a recusa dos artistas em 

representar a morfologia infantil é encontrada na maioria das civilizações 

arcaicas.   

Por volta do século XIII, surgiram algumas representações da infância 

mais próximas do sentimento moderno. O anjo, sob a aparência de um 

adolescente, um jovem, um rapaz, foi o primeiro tipo de criança a ser 

representado. O Menino Jesus e/ou Nossa Senhora menina, o segundo, 

                                                           
33  Apesar de situarmos historicamente infância e adolescência como importantes fases do 
desenvolvimento humano, nossa ênfase recairá sobre a primeira. 
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seguidos de outras infâncias religiosas. Ariès (2006) destaca que: “Com a 

maternidade da Virgem, a terna infância ingressou no mundo das 

representações. No século XIII, ela inspirou outras cenas familiares” (p. 19). 

 A noção de infância é construída inserindo-a em duas grandes 

instituições: a religião e a família, mais precisamente, a “sagrada família”, 

constituída por José, Maria e Jesus e de relações interpessoais harmônicas, que 

estariam isentas de conflitos e contradições:  

 

Numa miniatura da segunda metade do século XII, Jesus em pé veste 
uma camisa leve, quase transparente, tem os dois braços em torno do 
pescoço de sua mãe e se aninha em seu colo, com o rosto colado ao 
dela (ARIÈS, 2006, p. 19).  

  

A ideia da família como ambiente harmônico, intocável, sem máculas e 

sem defeitos, repleta de felicidade, paz e amor está fortemente arraigada no 

imaginário social e tem origem em um determinado modelo de família: a de 

Jesus. Toma-se como referência a sagrada família, tanto do ponto de vista da 

sua constituição como dos papeis desempenhados em seu interior. José, Maria 

e Jesus são símbolos da perfeição familiar: pai, mãe e filho, com papeis e 

hierarquia definidos, aparentemente sem conflitos ou dificuldades. 

Do ponto de vista cultural, as crianças eram tratadas como adultos, 

diferindo deles apenas em tamanho, vestidas como tal e de acordo com a classe 

social a que pertenciam, incentivadas a participarem de jogos, brincadeiras, 

danças, cantos e festas de adultos como adultos. Apesar de o século XVII ser 

um marco no processo de transição na concepção e sentimento de infância que 

se tinha até então,  

 

A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua 
evolução pôde ser acompanhada na história da arte e na iconografia 
dos séculos XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornam-
se particularmente numerosos e significativos a partir do século XVI e 
durante o século XVII (ARIÈS, 2006, p. 28).  

 

De acordo com o referido autor é a partir do século XVII que passa a 

ocorrer à separação entre a infância e a vida adulta, com diferenciação entre os 

trajes, jogos, brincadeiras, danças e festas das crianças e dos adultos e com a 
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introdução da noção de inocência infantil. Ela passa então a ser vista como uma 

fase da vida humana que necessita de cuidados especiais. Os séculos XVIII e 

XIX, por sua vez, marcam a afirmação, na sociedade ocidental, da separação 

entre a infância e a vida adulta com a introdução da adolescência como uma fase 

que a antecede. 

 

Nesse momento, a figura do adolescente é delineada com precisão. 
Alguns marcos indicam o início e o fim dessa etapa: esse período é 
delimitado, no menino, como o que se estende entre a primeira 
comunhão e o bacharelado, e na menina da primeira comunhão ao 
casamento (ARIÈS, 2006, p 17).  

 

A maneira como infância e adolescência foram e são tratadas esteve e 

está estritamente relacionada às formas de pensá-las, compreendê-las e 

vivenciá-las, construída ao longo dos séculos através das diversas áreas do 

conhecimento. A noção de infância enquanto produto histórico e social também 

ocupou as discussões filosóficas: 

  

Se a noção de infância não é, portanto, nenhuma categoria dita natural, 
mas é, sim, profundamente histórica, cabe, porém, ressaltar que entre 
pensamento filosófico e infância as ligações são estreitas e tão antigas 
quanto a própria filosofia, o que não invalida a historicidade nem da 
noção de infância nem dessa estranha disciplina que ninguém 
consegue definir direito, a filosofia (GAGNEBIN, 2005, p. 169). 

 

Gagnebin (2005), nos ajuda, por exemplo, a pensar a relação entre 

infância e pensamento filosófico, um pensamento que embora específico aspira 

certa universalidade, como a própria autora coloca em seu texto, ao retomar 

importantes contribuições filosóficas sobre o assunto. Para isso, ela parte de 

duas linhas de pensamento, ambas nascidas em Platão. 

A primeira linha de pensamento, nasce em Platão, atravessa a pedagogia 

cristã com Santo Agostinho e chega até nós com Descartes, vê a infância como 

um mal necessário, ou, como algo ruim, mas imprescindível. Comparam a 

infância ao estado animalesco e primitivo do gênero humano e as suas práticas 

a tendências selvagens.  As crianças são consideradas seres egoístas e que 

ameaçam a construção consensual da cidade humana (GAGNEBIN, 2005).  

A segunda linha de pensamento, nasce em Platão, passa pelo 

renascimento com Montaigne e chega até nós com Rousseau, vê na infância um 
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momento de preparação da alma, assim, pode-se se desenvolver: “por um 

impulso próprio e natural” o desenvolvimento da “inteligência de cada criança, 

no respeito do ritmo e dos interesses próprios de cada criança particular” 

(GAGNEBIN, 2005, p. 171). Para Platão 

 

[...] como as ovelhas não podem ficar sem pastor, senão se perdem, 
assim também e mais ainda nenhuma criança pode ficar sem alguém 
que a vigie e controle em todos os seus movimentos, pois a “criança é, 
de todos os animais, o mais intratável”, na medida em que seu 
pensamento, ao mesmo tempo cheio de potencialidades e sem 
nenhuma orientação reta ainda, o torna “o mais ardiloso, o mais hábil 

e o mais atrevido” de todos os bichos (GAGNEBIN, 2005, p. 171).  
 

Como as ovelhas não podem ficar sem pastor, senão se perdem, assim 

também e ainda mais nenhuma criança pode ficar sem alguém que exerça poder 

sobre ela, vigiando e controlando seus movimentos, extraindo-lhe pouco a pouco 

e necessariamente a sua infância. Depreende-se que esse “pastor” deva ser 

alguém reto, um ser racional, de natureza superior a ela, um adulto, investido do 

papel de pai, mãe, professor, tutor. A criança seria esse animal selvagem, 

necessitando ser amansada, ou, em outras palavras, submetida à força e ao 

poder do adulto cuja principal função seria domá-la e ensinar-lhe o caminho da 

razão, mesmo que esse caminho esteja repleto de palmatórias ou varas, como 

o queria Santo Agostinho, conforme veremos. Assim: 

 

Essa criança, ameaçadora na sua força animal bruta, deve ser 
domesticada e amestrada segundo normas e regras educacionais 
fundadas na ordem da razão (logos) e do bem tanto ético quanto 
político, em vista da construção da cidade justa. Empreendimento que 
Platão descreve detalhadamente – e sem esconder suas numerosas 
dificuldades – em vários livros da República” (GAGNEBIN, 2005, p. 
171). 

 

A criança, também pensada como símbolo da força do mal, produto do 

suposto pecado de seus pais, o sexo, deveria livrar-se deste incômodo, a 

infância, para desembaraçar-se da maldade dela advinda. A natureza má e 

corrompida da criança precisa, sob o ponto de vista agostiniano, ser recuperada 

e do ponto de vista platônico desanimalizada. É necessário, do ponto de vista de 
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ambos, transformá-la. Para tanto, é importante “livrar-se” rapidamente da 

infância: 

  

A infância reúne assim, no pensamento de Santo Agostinho, por 
exemplo, a selvageria bruta do animal e a disponibilidade 
simultaneamente infinita e latente, do homem para o mal. Ela é o 
testemunho vergonhoso do pecado que nos marca, já ao nascer, e 
contra o qual só podemos tentar lutar quando saímos dela, quando 
pudermos entender os conselhos bondosos de nossos pais e lhes 
responder pelas nossas palavras e nossas ações. Longe de ser a idade 
da inocência, a infância é descrita por Santo Agostinho, em particular 
no Livro I das Confissões, como duplamente marcada pelo pecado: não 
só cada criança, cada infans é signo, pelo seu nascimento, do comércio 
carnal e libidinoso dos seus pais, isto é, profundamente marcado pelo 
pecado original; mas também cada criancinha manifesta desejos e 
ódios, cuja intensidade desproporcional será justamente censurada 
numa idade mais avançada e que só é tolerada nela, na criancinha sem 
fala nem razão, porque é fraca, portanto e felizmente, impotente 
(GAGNEBIN, 2005, p. 172). 

 

Santo Agostinho cria um ser mitológico ao reunir na criança a selvageria 

bruta do animal e a disponibilidade infinita e latente do homem para o mal. 

Apesar de ter sido um importante bispo cristão e teólogo ele nos fornece uma 

imagem contrária à de Jesus acerca da infância, pois Cristo proclamou a sua 

inocência e aconselhou aos adultos a assemelharem-se às crianças 

(BADINTER, 1985).  

Agostinho defende que para livrar-se de sua natureza maligna, a criança 

deveria ser alvo de ameaças, palmatórias e varas, assim como o foi o menino 

Graciliano séculos mais tarde. Esses seriam os processos, justificados como 

educativos e pedagógicos, pelos quais a criança deveria passar para recuperar-

se e que podem ser identificados em Infância34.  

A criança chegou a ser considerada um ser que amedronta e do qual 

deve-se desconfiar, inclusive daquilo que lhe é característico, a sua 

espontaneidade. Não só teólogos como Santo Agostinho, mas também filósofos, 

ajudaram a construir imagens negativas acerca da infância: 

 

Mesmo com a passagem do pensamento filosófico medieval, 
impregnado de teologia, para o pensamento da renascença e do 
racionalismo, que proclamam a independência da razão em relação as 

                                                           
34 Apesar de os processos justificados como educativos e pedagógicos serem identificados em 
Infância, não podemos inferir que decorram de uma perspectiva teológica, religiosa, uma vez que 
não dispomos de dados a respeito. 
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exigências da fé, mesmo no racionalismo de um Descartes, por 
exemplo, a infância continua sendo um lugar de perdição e de 
confusão. Se ela não é mais o terreno privilegiado do pecado, continua 
sendo o território primordial e essencial do erro, do preconceito, da 
crença cega, todos esses vícios do pensamento dos quais devemos 
nos libertar. Para o pai do racionalismo moderno, é nosso universal 
pertencer à infância, a essa idade sem razão e sem linguagem, que 
constitui nosso enraizamento tenaz e infeliz no marasmo da não-razão. 
Ou ainda: se pudéssemos ter nascido já adultos, isto é, já em plena 
posse do uso de nossa razão, então, a luta da razão contra os vários 
preconceitos que a ofuscam não seriam tão árdua, reta filosofia e 
felicidade humana cresceriam mais rapidamente e com mais liberdade 
(GAGNEBIN, 2005, p. 174). 

 

A infância deixa de ser o terreno privilegiado do pecado, mas continua 

sendo um lugar de confusão e de perdição, da não-razão do ser humano. 

Descartes afirma que é nosso universal pertencer à infância, ou seja, ela é aquilo 

que nos iguala, embora tenhamos nossas diferenças enquanto homens. O ideal 

para ele era se já nascêssemos adultos, ou seja, em pleno uso de nossa razão, 

a infância seria algo desnecessário, por isso devemos nos despir dela 

rapidamente: “É preciso, portanto, livrar-se da infância como de um mal. O fato 

de todo homem ter sido antes criança é que constitui a causa de seus erros” 

(BADINTER, 1985, p. 62). Se assim o fosse os castigos perpetrados à Graciliano 

por seus pais estariam devidamente justificados, quando, na verdade, eles são 

o resultado histórico de como fomos ensinados a pensar e a tratar as crianças.  

Ao contrário de Platão, Santo Agostinho e Descartes, Rousseau 

compreende os primeiros movimentos da natureza, ou, da infância, como sendo 

retos. À criança não atribui qualquer maldade ou pecado e:  

 

Em termos pedagógicos, os papéis se transformam radicalmente em 
vez de corrigir a natureza infantil e de querer, o mais rapidamente 
possível, a tornar adulta, o educador do Emílio deve, pelo contrário, 
escutar com atenção a voz da natureza na criança, ajudar o seu 
desenvolvimento harmonioso segundo regras ditadas não pelas 
convenções sociais, mas oriundas da maturação natural das 
faculdades infantis (GAGNEBIN, 2005, p. 178). 

 

A partir de Rousseau “A máxima incontestável da retidão natural leva à 

defesa de uma educação que não só protege as crianças, mas as defende contra 

a dureza e a arbitrariedade da sociedade adulta” (GAGNEBIN, 2005, p. 179), 

disso decorre o respeito a processos naturais do desenvolvimento humano, 

como, por exemplo, a ausência de fala e de uma linguagem articulada. A infância 
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passa a ser pensada como “ (...) o testemunho precioso de uma linguagem dos 

sentimentos autênticos e verdadeiros e ainda não corrompidos pela convivência 

mundana” (GAGNEBIN, 2005, p. 179). 

 

3.2 Infância vivida: histórias que passam, marcas que ficam 

 

Segundo Ribeiro (2012), o Brasil é um dos países mais miscigenados do 

mundo e isso se deve à sua gênese. Vários povos contribuíram para a 

constituição do nosso país. No entanto, é possível afirmar que brancos, índios e 

negros são a base de sua composição e, consequentemente, da formação de 

nossas crianças. O relacionamento, nem sempre amigável, desses povos entre 

si originou três categorias de sujeitos: 

 

[...] o mameluco a descendência do índio(a) com o branco(a), em que 
nos primeiros tempos, geralmente era, a índia com o branco por meio 
de relações sexuais forçadas; o cafuzo que é relativo a descendência 
do negro(a) com o índio(a) e por fim o mulato que é relativo a 
descendência do negro(a) com o branco(a), sendo que no início de 
nossa colonização a “regra” era que os mulatos eram filhos bastardos 
de senhores escravistas brancos com negras escravas que quase 
sempre eram violentadas (RIBEIRO, 2012, p. 5. Grifos do autor). 

 

Discriminações e violências acompanharam, e ainda hoje acompanham, 

a história desses sujeitos secularmente escravizados a diversas violências e 

violações de direitos. Essa foi a realidade de inúmeras crianças índias e negras 

entre os séculos XVI e XIX35. 

Inicialmente, os colonos portugueses tentaram escravizar os nativos 

encontrados na nova terra. Essa tentativa teve início no dia 29 de março de 1549 

quando desembarcaram na Terra de Santa Cruz seis integrantes da Companhia 

de Jesus liderados pelo padre Manoel da Nóbrega: “Além da conversão do 

‘gentio’ de um modo geral, o ensino das crianças, como se vê, fora uma das 

primeiras e principais preocupações dos padres da Companhia de Jesus desde 

o início da sua missão na América” (CHAMBOULEYRON, 2013, p. 55). Os 

                                                           
35 Com isso não queremos dizer que os processos de violência e violações de direitos tenham 
cessado neste período e sim que esse foi o período escolhido por nós para refletir acerca dessas 
relações na história das crianças de nosso país, especialmente as negras. 
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jesuítas objetivavam formar entre os nativos uma “nova cristandade”36, uma 

grande civilização cristã indígena. 

 Com o passar do tempo, os padres e irmãos da Companhia de Jesus 

perceberam a dificuldade em doutrinar os nativos adultos. Por isso, as 

estratégias de conversão deveriam ser mudadas. Nesse sentido, o padre José 

de Anchieta “[...] pondera que talvez pelo medo os índios se converteriam mais 

rápido do que pelo amor, em razão de seus ‘abomináveis’ costumes e de 

estarem tão afastados da fé cristã” (CHAMBOULEYRON, 2013, p. 58). O “amor” 

deveria dar lugar ao adestramento, a escravidão, a dor e a violência.  

A justificativa dos padres para que os índios se convertessem ao 

cristianismo estava no ideal de salvação da alma, contudo, seu verdadeiro 

objetivo não era salvá-los de coisa alguma e sim escravizá-los. Para tanto, havia 

a necessidade de supressão de costumes considerados abomináveis pelo 

catolicismo e impeditivos para a salvação da alma, tais como a nudez, a 

poligamia, a antropofagia, dentre outros, para que o processo de ‘conversão’ 

ocorresse de maneira satisfatória. É nesse processo de conversão e formação 

de uma nova cristandade que entram em cena as crianças índias, consideradas 

um papel em branco, sobre quem os costumes e crenças do catolicismo seriam, 

segundo Anchieta, facilmente infundidos e difundidos: 

 

Daí a tática terrível, porém sutil, dos educadores jesuítas, de 
conseguirem dos índios que lhes dessem seus curumins, dos colonos 
brancos que lhes confiassem seus filhos, para educarem a todos nos 
seus internatos, no temor do Senhor e da Madre Igreja, lançando 
depois os meninos, assim educados, contra os próprios pais. 
Tornando-os filhos mais deles, padres, e dela, Igreja, do que dos 
caciques e das mães caboclas, dos senhores ou das senhoras de 
engenho ou sobrado” (FREYRE, 2013, p. 112). 

 

Nesse sentido, catequizar as crianças indígenas, era necessário tanto, por 

entender que elas eram estrategicamente importantes no processo de 

colonização das novas terras, como, pelo fato não oferecerem grande resistência 

ou poder de luta em virtude de sua condição física e/ou psicológica, ao contrário 

de seus pais. Assim, era comum que elas fossem separadas de sua comunidade, 

incorporadas ao trabalho e introduzidas forçadamente nos costumes e normas 

                                                           
36 Expressão utilizada por Chambouleyron (2013).  



  65 
 

do cristianismo e submetidas a inúmeras formas de violência, inclusive as de 

ordem física. Freyre (2013) chama-nos atenção para isso quando nos diz que: 

“A vara já o bom Anchieta considerava a melhor pregação entre os caboclos. 

Deve também ter sido o auxiliar mais poderoso dos padres-mestres, nos 

primeiros colégios que a Companhia fundou no Brasil” (p. 112) para catequizar 

aqueles que aqui viviam, os índios. 

Sem sucesso na intervenção feita pelos jesuítas, os portugueses partiram 

para suas colônias na África em busca de mão-de-obra e trouxeram os negros 

para trabalharem como escravos nos engenhos de cana de açúcar da região 

Nordeste37 e, a partir da segunda metade século XVIII, nas minas de ouro.  

Os africanos foram trazidos para o Brasil nos navios negreiros em 

péssimas condições de higiene e transporte. As portas de entrada dos negros 

no país, foram, principalmente, os portos do Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), 

Salvador (BA), e São Luís do Maranhão (MA). Ali eles eram vendidos e enviados 

a outras regiões do país (SANTOS, 2005). Figuravam na ordem do dia doenças, 

fome, sede e maus tratos38 além de altos índices de mortalidade adulta e infantil.  

Até 1808 o Brasil recebeu anualmente cerca de 9 mil africanos. A partir de então 

e até 1830 esse número passa a ser de 24 mil. No geral, os negros escravizados 

representavam a metade dos habitantes das zonas rurais no país (GÓES, 

FLORENTINO, 2013).  

Ao que parece, aos homens foram destinadas as atividades perigosas e 

insalubres. Já às mulheres as atividades domésticas de ama-de-leite, 

arrumadeira, cozinheira, lavadeira, como foi o caso da Preta Quitéria, a que faz 

parte da família e da infância de Graciliano e a quem Graciliano faz várias 

referências. A Preta Quitéria permaneceu na casa dos familiares dos seus 

antigos senhores, familiares de Graciliano, mesmo após a abolição da 

escravidão muito provavelmente em virtude das inúmeras dificuldades de 

inserção encontradas pelos negros após a abolição. 

Homens, mulheres e crianças foram, igualmente, alvo de inúmeros maus 

tratos físicos, verdadeiros espetáculos públicos. Os utensílios utilizados para 

                                                           
37 O avô paterno de Graciliano, seu Tertuliano Ramos de Oliveira, foi senhor de engenho. 
 
38 Dados históricos disponíveis em: http://www.historiadobrasil.net/escravidao/. Acesso em: 
13/07/2015. 

http://www.historiadobrasil.net/escravidao/
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torturar os escravos eram inúmeros e podem ser divididos em: instrumentos de 

captura e contenção, como as correntes, o tronco, o pelourinho39 e o vira-mundo, 

as algemas, o cepo e a peia40; de suplício, assim como os anjinhos41, o bacalhau, 

o ferro, a máscara de flandes e à palmatória; de aviltamento (SANTOS, 2005). 

Como se tudo isso não bastasse, os filhos dos escravos eram obrigados 

a trabalhar a partir dos sete anos de idade, como, por exemplo, a moleca Maria42, 

neta da Preta Quitéria: 

 

A moleca Maria tinha a natureza da mãe. E não podendo revelar-se, 
lavava pratos e varria a casa em silêncio, morna, fechada, isenta de 
camaradagens, esperando ganhar asas e voar. Realizou esse projeto 
(RAMOS, 2012, p. 86). 

 

As idades43 ou fases da vida da criança livre e do filho da escrava são as 

mesmas: infância, adolescência, adultez e velhice. No entanto, a vivência e o 

tempo de permanência em cada uma delas, especialmente nas duas primeiras, 

varia entre a criança livre, a criança de cor livre e a criança escrava:  

 

A criança livre e até mesmo a criança de cor livre podem ter [o que não 
significa que tenha] seu prazo de ingresso na vida adulta protelado, 
enquanto a criança escrava, que tenha atingido certa idade, entra 
compulsoriamente no mundo do trabalho" (MATTOSO, 1991, p. 09).  

 

Cronologicamente a infância branca e livre, assim como a negra e 

escravizada, pode ser pensada a partir de dois momentos: o primeiro vai de zero 

                                                           
39 “O Pelourinho, popularmente designado como picota, é uma coluna de pedra colocada num 
lugar público de uma cidade ou vila onde eram punidos e expostos os criminosos. Para alguns 
historiadores o termo pelourinho só começa a aparecer no século XVI com a escravidão” 
(SANTOS, 2005, p. 06). 
 
40 “Instrumento para surrar alguém; açoitar” (SANTOS, 2005, p. 06).  

 
41 “Anjinhos são anéis de ferro com parafusos, por vezes preso a uma tábua, para apertar os 
polegares de criminosos e fazê-los confessar seus crimes” (SANTOS, 2005, p. 06).  
 
42 Infância, não relata a idade da moleca Maria, tampouco do moleque José. No entanto infere-
se que esta seja a idade aproximada da menina já que, segundo Mattoso (1991), por volta dos 
sete ou oito anos de idade as crianças negras do sexo feminino passavam a desempenhar 
atividades atinentes ao serviço doméstico, tais como as executadas por ela.  
 
43 Expressão utilizada por Ariès (2006). 
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a seis, sete anos de idade, nesta o indivíduo é: “Identificado com os próprios 

anjos do céu. Criado como anjo: andando nu em casa como um Meninozinho 

Deus. Morto nessa idade angélica o menino era adorado” (FREYRE, 2013, p. 

110). A partir dos seis, sete, até os dez anos de idade, essa mesma criança 

chega à idade teológica da razão e passa a ser vista de maneira oposta: como 

um menino-diabo e tratada como tal: 

 

E porque se supunha essa criatura estranha, cheio do instinto de todos 
os pecados, com a tendência para a preguiça e para a malícia, seu 
corpo era o mais castigo dentro de casa. Depois do corpo do escravo, 
naturalmente. Depois do moleque leva-pancada, que as vezes 
apanhava por ele e pelo menino branco. Mas o menino branco também 
apanhava. Era castigado pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pelo 
padrinho, pela madrinha, pelo tio, pela tia solteirona, pelo padre-
mestre, pelo mestre-régio, pelo professor de Gramática. Castigado por 
uma sociedade de adultos em que o domínio sobre o escravo 
desenvolvia, junto com as responsabilidades de mando absoluto, o 
gosto de judiar também com o menino. O regime das casas-grandes 
continua a imperar, um tanto atenuado, nos sobrados (FREYRE, 2013, 
p. 111). 

 

No entanto, cabe notar que Graciliano não vivencia a fase do menino anjo, 

pois ao que parece, já nasce menino demônio. No próximo capítulo veremos a 

vivência dos castigos físicos logo por volta dos quatro ou cinco anos de idade, 

quando ele diz figurar na qualidade de réu de seu pai (RAMOS, 2012). 

Os castigos físicos perpetrados no âmbito familiar por pessoas próximas 

a essa criança, tais como pai e mãe, avô e avó, tio e tia, como método educativo 

e de extração, digamos assim, do instinto de todos os pecados, como, por 

exemplo, a malícia e a preguiça, “autorizam” padres-mestres, mestres-régios e 

professores a castigarem fisicamente tanto a criança livre, como a escrava: 

 

Essa pedagogia sádica, exercida dentro das casas-grandes pelo 
patriarca, pelo tio-padre, pelo capelão, teve com a decadência do 
patriarcado rural seu prolongamento mais terrível nos colégios de 
padre e nas aulas dos mestres-régios. Mas principalmente nos colégios 
de padre do tipo do Caraça. Os pais autorizavam os mestres e padres 
a exercerem sobre os meninos o poder patriarcal de castiga-los a vara 
de marmelo e à palmatória” (FREYRE, 2013, p. 111). 

 

Essa pedagogia desumana, exercida dentro das casas-grandes e 

transposta para os colégios, atravessou a história do nosso país e encontrou-se 
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com o menino Graciliano quando ele se inseriu nas escolas da professora Maria 

do O e do professor Mestiço, ambas em Viçosa, interior de Alagoas.  

A infância negra e escravizada, assim como a branca e livre, também 

pode ser pensada a partir de dois momentos. O primeiro vai de zero a sete anos 

e o segundo dos sete aos dozes anos de idade, quando ela transita da infância 

para a vida adulta e passa a desempenhar alguma atividade laboral. No primeiro 

período, ao contrário do segundo, a criança negra não desempenha nenhuma 

atividade econômica, apesar de servir como objeto de diversão para os filhos 

dos seus senhores, conforme nos mostra Assis (2001):  

 

Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias; 
punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queijos, à guisa de 
freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, 
dava mil voltas a um e outro lado, ele obedecia, - algumas vezes 
gemendo, - mas obedecia sem dizer uma palavra, ou, quando muito, 
um – “aí, nhonhô” -  ao que eu retorquia – cala a boca besta! (p. 26-
27).44 

 

Prudêncio, assim como outros moleques, acostumou-se, ou melhor, foi 

acostumado, a ser tratado como um animal, mais precisamente, como um 

cavalo, que todos os dias estava à disposição do seu “nhonhô” para ser 

humilhado e violentado física e psicologicamente.  Ao ser obrigado a pôr as mãos 

no chão e a receber um cordel nos queixos, à guisa de freios, para ser montado 

e fustigado, estavam garantidas diversão e humilhação, respectivamente, ao 

menino e ao moleque45.  

O moleque José, neto da Preta Quitéria46, era um menino negro e livre47, 

conhecedor da rua e de outros espaços: “José conhecia lugares, pessoas, bichos 

                                                           
44 Não é nosso objetivo discutir outras obras literárias. No entanto, sempre que se fizer 
necessário, recorreremos a elas para exemplificar fatos históricos que não estão presentes em 
Infância, mas que fazem parte da história das crianças no país. 
 
45 O termo “moleque”, utilizado entre os séculos XIX e XX, designava o menino negro: “[...] 
conhecedor da rua, agredido passivamente pelo filho do seu patrão/dono, utilizado e comandado 
pelo Senhor de engenho ou por figura similar, na estrutura daquela sociedade” (PEREIRA, 2010, 
p.14). 
46 “A Preta Quitéria engendrou vários filhos” (RAMOS, 2012, p. 85), machos e fêmeas. Entre as 
fêmeas estavam Maria, mãe de Joaquina, e Luísa, mãe da moleca Maria e do moleque José, 
amigo de Graciliano.   

 
47 É importante lembrar que o menino Graciliano nasceu em 1892, quatro anos após a abolição 
da escravidão pela Lei Áurea (1888), logo, o moleque José, assim como os demais negros de 
sua época, não era mais escravo. No entanto, ele vivenciava resquícios da escravidão. 
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e plantas” (RAMOS, 2012, p. 86). Ele residia na casa de seu Sebastião Ramos, 

genro de seu Pedro Ferreira Ferro, criador de gado e antigo senhor de escravos, 

e apesar de ter idade próxima a do menino Graciliano e não ser escravo, via-se 

obrigado a chamá-lo de senhor: 

 

Haviam obrigado o moleque a tratar-me por senhor, não admitiam que 
me reconhecesse indigno, me privasse voluntariamente daquele 
respeito miúdo. José insensível às minhas desvantagens, perseverava 
na obediência, modesto a proteger-me (RAMOS, 2012, p. 86).    

 

O menino Graciliano e o moleque José são produtos da violência social e 

de uma sociedade desigual e preconceituosa que mesmo após a Lei Áurea 

(1888) enxerga e trata os negros como se fossem escravos e os distância dos 

demais. Para Boito (2007): “As classes sociais definem-se no terreno da 

economia, mas precisamente da produção. São coletivos de homens e mulheres 

que mantêm relações determinadas com os meios de produção” (p. 249). Nesse 

sentido, está se falando dos proprietários e não proprietários dos meios de 

produção: senhores e escravos, nobreza e servos camponeses, burguesia e 

proletariado.  

A propriedade e a não propriedade dos meios de produção, assim como 

a condição social e a cor, interferem nas relações estabelecidas entre os sujeitos, 

sejam elas sociais ou interpessoais, como é o caso do menino Graciliano, do 

moleque José e de seu Sebastião, ou do menino Graciliano e do moleque José, 

colocando-os em campos opostos, inclusive quando o assunto são direitos. A 

infância para um escravo, ou mesmo para uma criança negra livre, é uma fase 

encurtada da vida, em outras palavras, constitui-se em um direito limitado, um 

privilégio. 

Privilégio esse destinado, neste caso, não só aos proprietários dos meios 

de produção, considerados como pertencentes a uma ordem superior, como 

também aos brancos membros desta mesma ordem. Os deveres, por sua vez, 

destinam-se àqueles que estão alijados dos meios de produção, como o moleque 

José, considerados como pertencentes a uma considerada classe inferior, e que 

por isso devem fornecer as condições necessárias para a manutenção dos 

privilégios daqueles que pertencem a classe “superior”.  
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O desenvolvimento de todos os ramos da produção fez com que o homem 

produzisse mais do que o necessário para a sua sobrevivência. A partir de então, 

os prisioneiros de guerra tornaram-se escravos, ou seja, passaram a trabalhar 

de maneira forçada. De acordo com Engels (2012) o desenvolvimento dos ramos 

de produção possibilitou o nascimento da primeira sociedade de classes: 

senhores e escravos. No Brasil, guardadas as devidas proporções culturais, 

históricas e sociais, a divisão de classe entre senhores e escravos permanece 

no plano material até 1888, quando se proclama a libertação dos escravos. 

No entanto, Saffioti (2007) adverte: 

 

Rigorosamente, a dominação-exploração de muitos por poucos, das 
classes subalternas pelas classes dominantes, não constituí o único 
princípio estruturador das relações sociais. Na sociedade ocidental em 
geral e na brasileira em especial estão presentes mais dois sistemas 
de dominação-exploração, a saber: o patriarcado, que legitima a 
assimetria das relações de gênero, a subordinação da mulher ao 
homem; e o racismo, que permite ao branco determinar o lugar do 
negro na estrutura social (p. 16).  

 

O moleque José foi vítima do racismo, que, segundo Saffioti (2007), 

permite ao branco determinar o lugar do negro na estrutura social. Ele se viu 

constrangido, pela sua condição de negro a tratar seu melhor amigo, o menino 

Graciliano, por senhor, muito embora o menino não o quisesse ou achasse 

necessário ser tratado desta maneira. O menino inclusive se julga menos esperto 

que o moleque e deixa isso claro ao afirmar: “José, insensível às minhas 

desvantagens, perseverava na obediência, modesto, a proteger-me” (RAMOS, 

2012, p. 87). Não é o menino Graciliano, tampouco o moleque, portanto, a 

criança, quem decide. São os adultos. O poder e as decisões são deles, cabendo 

aos meninos aceitarem-nas e agirem tal qual se espera que eles ajam. 

Para Saffioti (2007) o poder é um elemento inerente às relações sociais e 

interpessoais e pode ser caracterizado como macho, branco e rico, podendo se 

agregar a ele o qualificativo de adulto. As relações capitalistas, patriarcais e 

racistas são, a seu ver, antagônicas e contraditórias, uma vez que os interesses 

que as permeiam não são apenas diferentes, mas opostos. Já: “Entre adultos e 

crianças não há propriamente contradições. Há uma hierarquia, na qual o poder 

do adulto destina-se a socializar a criança, a transformá-la em um adulto à sua 
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imagem e semelhança” (p. 17), mesmo que para isso seja necessário utilizar a 

violência48.  

As relações entre seu Sebastião e o moleque José e entre esse e o 

menino Graciliano não eram antagônicas, contraditórias, tampouco opostas, mas 

sim hierárquicas. No topo desta escala está seu Sebastião, exercendo poder 

sobre o moleque José e o menino Graciliano, tentando transformá-los à sua 

imagem e semelhança por meio da violência. O adultocentrismo é a expressão 

máxima desse poder a que Safiotti (2007) se refere, uma vez que dele derivam 

as discriminações, violências e violações de direitos vivenciadas tanto pelo 

menino Graciliano quanto pelo moleque José. Assim: 

 

El adultocentrismo indica que existen relaciones de poder entre los 
diferentes grupos de edad que son asimétricas en favor de los adultos, 
es decir, que estos se ubican en uma posición de superioridade. Los 
adultos gozan de privilegios por el solo hecho de ser adultos, porque la 
sociedad y su cultura así lo han definido (UNICEF, 2013, p. 18). 

  

O adultocentrismo indica a existência de relações assimétricas de poder, 

ou seja, relações hierárquicas, entre os grupos de idade. Significa dizer que o 

adulto exerce poder sobre crianças e adolescentes. Adolescentes exercem 

poder sobre crianças. Crianças exercem poder sobre seres próximos e 

vulneráveis. Castelli (2014) citando Rogoff (2005) nos ajuda a refletir sobre o 

adultocentrismo ao discorrer sobre o etnocentrismo: 

 

O etnocentrismo diz respeito a fazer julgamentos segundo os quais os 
hábitos de uma outra comunidade cultural são imorais, não-inteligentes, 
ou inadequados, com base na própria origem cultural, sem levar em 
conta o sentido e as circunstâncias dos eventos naquela comunidade. 
As práticas e as crenças de outra comunidade são avaliadas como 
inferiores, sem se considerarem suas origens, seu sentido e suas 
funções a partir da perspectiva daquela comunidade. É uma questão de 
prejulgar sem conhecimento adequado (p. 24. Grifos da autora). 

 

Em outras palavras, o adultocentrismo diz respeito ao julgamento dos 

adultos acerca dos hábitos das crianças, considerados desimportantes, imorais, 

                                                           
48 Não é nosso objetivo trabalhar as relações de poder sob a perspectiva de Saffioti (2007) no 
que tange a caracterização apontada, tampouco confrontá-la com as proposições de Foucault 
(1988, 2010), antes, interessa-nos retomar a ideia da síndrome do pequeno poder, da sua 
hierarquização, do seu exercício de uns para com os outros e de sua não fixidez.  
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inadequados ou não-inteligentes, desconsiderando sua condição de criança. 

Elas são avaliadas como inferiores por suas características gerais, como por 

exemplo, compleição física e desenvolvimento psicológico.  

O moleque José e o menino Graciliano são vítimas de tais relações. Ao 

não assumir ter realizado algo de que fora acusado ou, nas palavras de 

Graciliano, ao “negar uma traquinada insignificante”, o moleque José 

experimentou na pele a força do pequeno poder de um juiz49 transformado em 

carrasco:  

 

De repente o chicote lambeu-lhe as costas e uma grande atividade 
animou-a. Pôs-se a girar, desviando-se dos golpes. E as palavras 
afluíam num jorro: - Por esta luz, meu padrinho. Pelas cinco chagas de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. A suplica lamurienta corria inútil, doloroso 
ganido de cachorro novo. Muitas vergastadas se perdiam, fustigavam 
as canelas do juiz transformado em carrasco. Este largou o instrumento 
de suplício, agarrou a vítima pelas orelhas, suspendeu-a e entrou a 
sacudi-la (RAMOS, 2012, p. 90). 

 

É interessante notar que não há distinção entre Graciliano e o moleque 

José do ponto de vista do castigo. A diferença está na procedência do mesmo. 

Seu Sebastião é socialmente “autorizado” a manifestar o seu poder em forma de 

violência tanto sobre seu filho quanto sobre José. No entanto, aos pais, ou, neste 

caso, à avó do moleque José, a Preta Quitéria, não lhe foi outorgada a mesma 

“licença” sobre o menino Graciliano, em virtude de sua condição de inferioridade 

perante a família e a sociedade. A Preta Quitéria até poderia manifestar o seu 

poder sobre o seu neto, mas nunca sobre o menino Graciliano. 

A seguir, na escala hierárquica de poder, está Graciliano que exercita o 

seu pequeno poder sobre o moleque José: 

 

O corpo mofino se desengonçava, a sombra dele ia e vinha na parede 
tisnada, alcançava a telha, e os pés se agitavam no ar. Aí me veio a 
tentação de auxiliar meu pai. Não conseguiria prestar serviço 
apreciável, mas estava certo de que José havia cometido grave delito 
e resolvi colaborar na pena. Retirei uma acha curta do feixe molhado, 
encostei-a de manso a uma das solas que se moviam por cima da 
minha cabeça. Na verdade apenas toquei a pele do negrinho. Não me 

                                                           
49 No episódio Venta-Romba, Ramos (2012) apresenta-nos o novo juiz de Viçosa (AL) seu 
Sebastião Ramos: “Ofereceram a meu pai o emprego de juiz substituto e ele o aceitou sem 
nenhum escrúpulo. Nada percebia de lei, possuía conhecimentos gerais muito precários. Mas 
estava aparentado com senhores de engenho, votava na chapa do governo, merecia a confiança 
do chefe político – e achou-se capaz de julgar” (RAMOS, 2012, p. 237). 
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arriscaria a magoá-lo: queria somente convencer-me de que poderia 
fazer alguém padecer (RAMOS, 2012, p. 90-91). 

 

O intuito de Graciliano ao cair na tentação de auxiliar seu pai na punição 

física do moleque José não era magoá-lo ou mesmo violentá-lo, mas sim 

constatar que lhe era possível exercer o seu pequeno poder, muito embora o 

menino não soubesse que o moleque o pudesse exercer na forma de um contra 

poder sobre ele. O moleque José, por sua vez, perpetra o seu pequeno poder, 

ou, neste caso, o seu contra poder, sobre o menino Graciliano ao delatá-lo para 

seu Sebastião, que volta a exercer poder sobre seu filho: 

 

Com certeza José nada sentiu. Cobrei ânimo, cheguei-lhe novamente 
ao pé o inofensivo pau de lenha. Nesse ponto ele berrou com 
desespero a dizer que eu o tinha ferido. Meu pai abandonou-o. E, 
vendo-me armado, nem olhou o ferimento: levantou-me pelas orelhas 
e concluiu a punição transferindo para mim todas as culpas do 
moleque. Fui obrigado a participar do sofrimento alheio (RAMOS, 2012, 
p. 91). 
 

 

O poder permeia as relações, sejam elas sociais e/ou interpessoais. Ele 

não parte do centro, tampouco se localiza em um único ponto, antes, irradia da 

periferia, se fazendo presente em todos os espaços, assim como as resistências. 

Elas estão em todos os lugares e se constituem como  o outro termo nas relações 

de poder (FOUCAULT, 1988). O ato do moleque José nos permite pensar em 

resistência, ao berrar, e em exercício de poder ao denunciar o menino para seu 

Sebastião. Para que haja relações de poder é necessário que haja resistência.   

Graciliano não compreende que as relações à sua volta giram em torno 

do adulto. Nesse sentido: “El adultocentrismo ‘designa em nuestras sociedades 

una relación asimétrica y tensional de poder entre los adultos y los jóvenes” 

(UNICEF, 2013, p. 18). O poder de educar e disciplinar pertence a seu Sebastião, 

adulto, e não a Graciliano, criança. E por ser tensional ele percebe que o seu 

filho deseja usurpá-lo e por isso se volta contra ele esquecendo o moleque José. 

Com relação ao pequeno poder, anteriormente citado, Saffioti (2007) 

aponta que: “À síndrome do pequeno poder estão sujeitas amplas categorias 

sociais: mulheres, crianças, homens ocupando posições subalternas” (p. 16), ou 

seja, inúmeras pessoas em condições de subalternidade. No entanto, essas 
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mesmas categorias sociais sujeitas à síndrome do pequeno poder são passíveis 

a praticá-la, assim como o menino Graciliano, o fez, embora não tenha obtido 

tanto sucesso. Outros trechos de Infância nos ajudam a refletir sobre esta 

síndrome, no que diz respeito a seu Sebastião enquanto vítima:  

 

Na rua examinei o ente sólido, áspero com os trabalhadores, garboso 
nas cavalhadas50. Vi-o arrogante, submisso, agitado, apreensivo – um 
despotismo que às vezes se encolhia, impotente e lacrimoso. A 
importância e as lágrimas não nos comoviam. Hoje acho naturais as 
violências que o cegavam. Se ele estivesse embaixo, livre de 
ambições, ou em cima, na prosperidade, eu e o moleque José teríamos 
vivido em sossego. Mas no meio, receando cair, avançando a custo, 
perseguido pelo verão, arruinado pela epizootia51, indeciso, obediente 
ao chefe político, a justiça e ao fisco, precisava desabafar, soltar a 
zanga concentrada. Aperreava o devedor e afligia-se temendo calotes. 
Venerava o credor e, pontual no pagamento, economizava com 
avareza. Só não economizava pancadas e repreensões. Éramos 
repreendidos e batidos (RAMOS, 2012, p. 31). 

 

 

Anteriormente vimos uma escala hierárquica de exercício de poder 

envolvendo seu Sebastião, o menino Graciliano e o moleque José, na qual 

aquele não era submetido, apenas submetia as pessoas ao poder. Mas, como 

vimos no trecho acima, ele também está sujeito a ele.  

Quando seu Sebastião se muda com sua família, da Fazenda Pintadinho 

para a Vila, novas relações de poder se estabelecem em sua vida e nas vidas 

de Graciliano e do moleque José. Agora o chefe político, o fisco e a justiça 

passam a exercer poder sobre seu Sebastião e isso se reflete nas vidas destas 

duas crianças. Se ele se achasse em cima, próspero ou mesmo embaixo, não 

haveriam dificuldades para estes dois meninos. O problema era se ele estivesse 

no meio, receando cair, arruinado por uma enfermidade contagiosa que atacava 

animais na região e fazia com que seus clientes não o pagassem. É interessante 

notar que:  

                                                           
50  “Cavalhadas é o nome de uma festa popular brasileira, presente em Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná e, especialmente em Goiás, na cidade de Pirenópolis. Ocorre durante a festa de 
Pentecostes (50 dias depois da Páscoa). Um dos destaques da festa, as cavalhadas, remete as 
batalhas medievais entre mouros e cristãos. No fim da batalha os “mouros” são “batizados” e 
convertidos ao catolicismo” (www.dicionarioinformal.com.br).   
 
51 “Epizootia (do grego clássico: epi, por sobre  zoon, animal) é o conceito utilizado em 
veterinária e ecologia das populações para qualificar uma enfermidade contagiosa que ataca um 
número inusitado de animais ao mesmo tempo e na mesma região e que se propaga com 
rapidez” (www.dicionarioinformal.com.br).  

http://www.dicionarioinformal.com.br/
http://www.dicionarioinformal.com.br/
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Se os fregueses andavam direito na loja, obtínhamos generosidades 
imprevistas; se não andavam, suportávamos rigor. Provavelmente é 
assim em toda a parte, mas ali essas viravoltas se expunham com 
muita clareza (RAMOS, 2012, p. 89). 

 

Se os negócios andassem bem para seu Sebastião, tudo estaria bem 

também para o menino e o moleque. Eles funcionavam, portanto, como uma 

válvula de escape para as dificuldades e frustrações de seu Sebastião, em um 

claro movimento de coisificação infância e materialização do que Safiotti (2007) 

denomina de síndrome do pequeno poder. 

Retomando as discussões acerca da violência, é interessante notar outra 

expressão presente em sua vida, é a violência social e que se expressa por meio 

de: 

 

[...] certos atos violentos que: ou atingem, seletiva e preferencialmente 
certos segmentos da população – os mais desprotegidos, 
evidentemente – ou, se possuem um alcance mais geral, são 
apresentados e justificados como condições necessárias para o futuro 
da sociedade (ODALIA, 2004, p. 38). 

 

A violência social se expressa, seletiva e preferencialmente contra certos 

segmentos da população, como, por exemplo, as crianças pobres e negras, 

consideradas como seres inferiores e indesejados, no preconceito e na 

discriminação, dissipados quando o moleque José e a moleca Maria brincavam 

com o menino Graciliano e com as demais crianças: “O moleque José e a moleca 

Maria esgueiravam-se da sombra, perdiam a condição e a cor, não se 

distinguiam quase dos meninos de Teotoninho Sabiá. Vivíamos todos em grande 

mistura” (RAMOS, 2012, p. 65). 

 A diferença entre o moleque José, a moleca Maria, o menino Graciliano 

e os filhos de Teotoninho Sabiá estava, conforme é possível depreender das 

palavras de Ramos (2012), na condição e na cor e essa diferença, transformada 

em desigualdade, é fruto das violências estrutural e social produzidas pela nossa 

sociedade e vivenciadas, literalmente, na pele, pelo moleque, porém menino, 

José. Se por um lado o moleque José era vítima das violências estrutural e 
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social, por outro, ele e o menino Graciliano foram vítimas da violência 

interpessoal perpetrada pelos adultos, em especial, por seu Sebastião. 

Infância, de Graciliano, mesmo que contenha alguns elementos da 

memória e ficção e que em alguns trechos misture realidade e fantasia, nos 

permite pensar vários aspectos presentes em milhares de infâncias ao longo dos 

tempos, tais como: a desvalorização da figura da criança, curiosa e 

questionadora, como no caso em que ele quer saber como uma pessoa pode 

dar tantos detalhes acerca de um lugar que desconhece; a marginalização da 

criança no mundo adulto, principalmente nas decisões que lhes dizem respeito; 

a centralização das determinações no mundo adulto; a criança como 

propriedade do adulto e, portanto, objeto de seus desejos, paixões e vontades. 

Além disso, nos permite pensar a violência em algumas de suas várias 

expressões conforme veremos no próximo capítulo. 

 

 

3.3 Lembranças da infância: histórias que não passam  

 

Graciliano Ramos de Oliveira, nascido em 27 de outubro de 1892 em 

Quebrangulo-AL, onde permaneceu até 1895, primogênito dos 16 filhos de seu 

Sebastião Ramos de Oliveira e dona Maria Amélia Ferro e Ramos, inicia 

Infância, seu primeiro livro de memórias, deixando claro as incertezas quanto as 

lembranças que ele narra no capítulo Nuvens. A transição de sua cidade natal 

para Buíque-PE quando ele tinha cerca de três anos de idade é o primeiro dos 

muitos exemplos que percorrem o livro52: 

 

A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, 
cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde o vi, 
quando o vi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse noutro, 
julgá-lo-ia sonho (RAMOS, 2012, p. 09). 

 

                                                           
52 Embora saibamos que muitas são as passagens, em que Ramos (2012) demonstra as 
incertezas quanto as lembranças de sua infância, não as exporemos por completo, haja vista 
este não ser nosso objetivo. 



  77 
 

 Essa foi a primeira das várias lembranças descritas por ele em infância. 

Graciliano afirma não se lembrar exatamente da idade que tinha à época, isso 

muito provavelmente porquê a narrativa congrega elementos reais e ficcionais:  

 

Que idade teria eu? Pelas contas de minha mãe, andava em dois ou 
três anos (RAMOS, 2012, p. 10)  
 
A recordação de uma hora ou de alguns minutos longínquos não me 
faz supor que minha cabeça fosse boa. Não. Era, tanto quanto posso 
imaginar, bastante ordinária. Creio que se tornou uma péssima cabeça. 
Mas daquela hora antiga, daqueles minutos, lembro-me perfeitamente 
(RAMOS, 2012, p. 10). 

 

Graciliano escreve os primeiros capítulos de infância em 1938, aos 46 

anos de idade. O fato de lembrar-se com facilidade do passado não significa que 

ele tenha uma boa memória, como ele mesmo afirma, mas sim, que aqueles 

momentos marcaram profundamente suas lembranças. É mais comum recordar 

de acontecimentos que ocorreram há poucas horas ou minutos do que de 

episódios ocorridos em um passado tão distante. No entanto, é interessante 

destacar, em consonância com Gonçalves (2013) que:  

 

Ao iniciar sua narrativa de tal forma o autor nos apresenta uma 
confissão em relação ao teor ficcional de suas memórias, que, 
entrelaçando realidade e ficção, reconstrói sua vida de menino de 
modo romanesco e verossímil. O autor, no presente de sua narrativa, 
“resgata” o menino que ele foi, e, nessa busca do passado 
desaparecem os limites do tempo” (p. 251). 

 

O autor, no presente de sua narrativa, “resgata” não só o menino que ele 

foi, mas também, as violências vividas durante a sua infância: “[...] bolos, 

chicotadas, cocorotes, puxões de orelhas. Acostumaram-me a isso muito cedo” 

(RAMOS, 2012, p. 18). Isso denota que desde muito pequeno Graciliano 

conviveu com a violência53 que o perseguiu durante toda a sua infância, 

conforme veremos ao longo deste capítulo e mais especificamente no próximo. 

                                                           
53 Para nós “A violência é fenômeno praticado pelo homem, multifacetado e multideterminado, 
que atravessa a história da humanidade fazendo vítimas em qualquer espaço, classe ou raça, 
consistindo numa relação de poder do mais forte sobre o mais fraco” (NOGUEIRA, 2013), 
podendo expressar-se sob inúmeras formas, dentre as quais, as violências interpessoais contra 
crianças, sejam elas quais forem. 
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Segundo ele: “Datam desse tempo as minhas mais antigas recordações do 

ambiente onde me desenvolvi como um pequeno animal” (RAMOS, 2012, p. 12). 

 Esse ambiente a que ele se remete e afirma ter se desenvolvido como 

um pequeno animal é a família, em geral, o primeiro espaço de socialização da 

grande maioria dos indivíduos54, lugar onde a concepção de mundo destes é 

formada (IASI, 2007), dentre as quais, a da criança como um ser sem 

importância: “De repente surgia a terceira irmã55, insignificância nos braços de 

sinhá Leopoldina. Não fiz caso disso” (RAMOS, 2012, p.13). Em outro trecho 

Graciliano se refere novamente a sua irmã a partir desta expressão. Ele afirma 

que um de seus tios foi “[...] convidado para ser padrinho da insignificância que 

berrava nos cueiros” (RAMOS, 2012, p. 16). 

 Esses trechos nos dão uma visão acerca de como a criança é pensada e 

mais, eles nos permitem perceber o processo de dominação historicamente 

vivenciado pelas mulheres difundido durante entre homens e mulheres durante  

o processo de socialização. O tratamento dispensado e a forma como eram/são 

vistas refletem na forma como as mulheres são atualmente pensadas e tratadas: 

como seres insignificantes e sem importância56.   

Embora seja considerada pelos adultos como um ser sem importância, 

Otacília se fez notar e atrair a atenção de crianças, como seu irmão, e adultos 

que dela se ocupam, como seus pais e seu padrinho, ou seja, ela, quando menor, 

é mais visível na sua invisibilidade do que seu irmão, sendo maior. Ela, inclusive, 

está em suas lembranças. O choro faz parte do contra poder que lhe é inerente 

e que se manifesta ainda nos cueiros, é uma formar de romper com a sua 

“insignificância”, de oferecer umas das inúmeras formas de resistências. 

                                                           
54 A escola seria, segundo Iasi (2007) o segundo espaço de socialização da infância. No entanto, 
é válido destacar que nem sempre a família é o primeiro espaço de socialização da criança, uma 
vez que muitas delas o são fora do ambiente familiar, como por exemplo, em instituições de 
acolhimento. Segundo Dantas (2014) a institucionalização tanto de crianças quanto de 
adolescentes é prática frequente entre nós desde o século XIX, portanto, contemporânea do 
menino Graciliano. 
 
55 A terceira irmã de Graciliano chama-se Otacília. Otacília é a terceira irmã de Graciliano e a 
quinta entre os 16 filhos de seu Sebastião e dona Maria. 
 
56 Hoje discute-se a violência de gênero. Segundo Minayo (2013) essa violência: “Constitui-se 
em formas de opressão e de crueldade nas relações entre homens e mulheres, estruturalmente 
construídas, reproduzidas na cotidianidade e geralmente sofrida pelas mulheres. Esse tipo de 
violência se apresenta como forma de dominação e existe em qualquer classe social, entre todas 
as raças, etnias e faixas etárias. Sua expressão maior é o machismo naturalizado na socialização 
que é feita por homens e mulheres (p. 16). 



  79 
 

Ao serem caracterizadas como seres insignificantes ou como animais, 

reduzidas e inferiorizadas em relação aos adultos, as crianças parecem vivenciar 

um processo de transição entre a animalidade (a infância) e a vida humana (a 

adultez)57. O que diferencia o homem e os animais? Os animais são 

considerados seres inferiores e irracionais, ao contrário do homem, um ser 

racional e superior. 

Historicamente os adultos foram considerados seres superiores em 

relação às crianças, por natureza, ora caracterizadas como inferiores, ora como 

malignos (BADINTER, 1985), ora como macaquinhos impudicos (ARIÈS, 2006) 

ou, simplesmente, como animais. Ao referir-se a uma de suas irmãs, Graciliano 

assevera: “A pequena, um animalzinho, não atribuía às picadas [das vacinas] o 

longo padecimento e a dieta rigorosa [...]” (RAMOS, 2012, p. 69. Grifos nossos), 

ou seja, ela era considerada como tal não só por não entender o que estava 

acontecendo58, como também pela sua irracionalidade e insignificância diante 

dos adultos. 

Ramos (2012) traz à tona a ideia da insignificância como sentimento 

característico em relação às crianças de sua época, a percepção de não ser 

ninguém, de ser tão imperceptível e mesmo desprezível, que as pessoas 

verdadeiramente significantes, os adultos, não tinham tempo para se preocupar.  

Essa era uma das concepções que se tinha da infância nesta época e que muito 

provavelmente foi forjada na família. Não só as crianças eram consideradas 

seres sem importância, mas as perguntas feitas por elas também:  

 

Que seria papa-lagartas? Se meu pai não me esfriasse a curiosidade 
repetindo uma frase suja a respeito dos perguntadores, resolver-me-ia 
a interroga-lo. A frase me espantava sempre. Não queria convencer-
me de que ouvia nomes tão feios, e quando me inteirava bem do 
sentido delas, afastava-me triste e humilhando, achando meu pai 
grosseiro e jurando emendar-me (RAMOS, 2012, p. 45). 

 

                                                           
57 Expressão utilizada por Corazza (2004) para referir-se as pessoas que estão na idade adulta. 
 
58 No episódio Padre João Inácio, Ramos (2012) aponta que: “[...] padre João Inácio habituara-
se a cuidar de variolosos, viventes que infundiam pavor em toda a vila” de Buíque-PE. Com o 
intuito de prevenir a ocorrência da doença: “Fomos vacinados na loja, graúdos e miúdos. Na 
surpresa, ignorando a tendência má do homem, não senti dor nem medo. Mas as feridas que 
vieram, resguardos, febre, quarenta dias sem toicinho, me pareceram obra do reverendo. 
Comentei o desastre com minhas irmãs” (p. 69), mas a pequena, um animalzinho, não entendeu. 
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“Que seria papa-lagartas?” Esse foi o questionamento que Graciliano 

pensou em fazer a seu pai, mas desistiu, pois tinha a certeza de que seria 

insultado por ele. As agressões verbais afloram, nos sujeitos que lhes são 

destinatários, sentimentos de humilhação e tristeza. Qual o problema de 

Graciliano querer saber o significado de uma palavra? A priori, pode não parecer 

haver problemas, porém para os adultos que não gostam de dar explicações ou 

justificativas às crianças e se contentam em respondê-las com: “Porque sim!” 

podem haver inúmeros, como por exemplo o fato de estarem perdendo o seu 

tempo com seres insignificantes. 

 Essa é, segundo a concepção de alguns adultos, a melhor e mais 

completa resposta para todas as perguntas feitas pelas crianças, inclusive as do 

menino Graciliano. Além disso, essas respostas estão relacionadas à maneira 

como elas são percebidas: como seres insignificantes. Aos seis anos de idade, 

ele nutriu a curiosidade em saber o significado de uma palavra, segundo ele, 

doméstica, ou seja, familiar: “Tratava-se do inferno. Minha mãe estranhou a 

curiosidade: impossível um menino de seis anos, em idade de entrar na escola 

ignorar aquilo”. No entanto:  

 

Minha mãe condenou a exigência e quis permanecer nas 
generalidades. Não me conformei. Pedi esclarecimentos, apelei para a 
ciência dela. Por que não me contava o negócio direitinho? Instada, 
condescendeu (RAMOS, 2012, p. 80). 

 

Questionada, dona Maria concordou em responder e passou a dar alguns 

detalhes acerca do inferno. Segundo ela: 

 

Não havia lá plantas, nem currais, nem lojas, e os moradores, 
péssimos, torturados por demônios de rabos e chifres, viviam depois 
de mortos em fogueiras maiores que as de S. João e em tachas de 
breu derretido. Falou um pouco a respeito dessas criaturas (RAMOS, 
2012, p. 80). 
 

Impressionado com tantas asseverações o menino questiona:  

 

 A senhora esteve lá? 
Desprezou a interrogação inconveniente e prosseguiu com energia. 

 Eu queria saber se a senhora tinha estado lá. 
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Não tinha estado, mas as coisas se passavam daquela forma e não 
podiam passar-se de forma diversa. Os padres ensinavam que era 
assim. 

 Os padres estiveram lá? 
A pergunta não significa desconfiança na autoridade. Eu nem pensava 
nisso. Desejava que me explicassem a região de hábitos curiosos 
(RAMOS, 2012, p. 81).   

 

A ideia do “Porque sim!” aparece nas entrelinhas da conversa. Ela nunca 

estivera lá, tampouco os padres. Como tais pessoas poderiam dar tantas 

descrições de um lugar onde nunca estiveram? Essa foi a grande indagação de 

Graciliano e, possivelmente, de dona Maria. Mas, ela, muito provavelmente, 

assim como seu filho, foi ensinada a crer e obedecer e a não questionar as 

autoridades.  

A infância é, assim como as demais fases da vida, resguardada as 

devidas proporções, um momento de descobertas, na qual a criança é atraída 

pelo desconhecido e sem a noção do quanto ele muitas vezes pode ser perigoso, 

como, por exemplo, no caso de Graciliano, o simples fato de querer saber o 

significado de uma palavra. Perigo esse expresso nas várias chineladas 

aplicadas no menino pela mãe.  

Essas chineladas foram aplicadas porque o menino ousara questionar a 

autoridade de adultos. A autoridade materna não foi a única a set questionada, 

mas também a dos padres e da Igreja enquanto instituição hierarquicamente 

superior a todos eles, inclusive a dona Maria que, possivelmente, também foi 

levada a questionar em virtude das interrogações de Graciliano.   

A hierarquia e o respeito são valores fundamentais dentro do espaço 

familiar no que se refere aos adultos. A infância, por sua vez, é o lugar do 

silêncio. A educação pautada na violência é uma forma de demarcar espaços, 

de disciplinar, de traçar os limites entre o mundo adulto e o mundo infantil. 

Sua liberdade de opinião e expressão, bem como de decisão, eram 

constantemente tolhidas e reprimidas por seus pais. No episódio Uma 

bebedeira, Graciliano relata que por ocasião de uma visita que seus pais fizeram 

a um fazendeiro vizinho ele foi obrigado a calçar um par de borzeguins59. 

Segundo ele: 

 

                                                           
59 Borzeguins é o nome dado a uma espécie de bota antiga que possui salto reforçado. 
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Quando me impunham sapatos, era uma dificuldade: os pés formavam 
bolos, recalcitravam, não queriam meter-se nas prisões duras e 
estreitas. Arrumavam-se à força, e durante a resistência eu ouvia 
berros, suportava tabefes e chorava. Um par de borzeguins amarelos, 
um par de infernos, marcou-me para toda a vida (RAMOS, 2012, p. 41). 

 

As roupas e os adornos não são meramente símbolos da infância, são, 

antes de tudo, insígnias sócio-econômico-culturais que definem o status e o lugar 

das crianças no mundo. Segundo Ariès (2006), até o século XVIII a criança era 

vestida como os adultos de sua condição. A imposição dos sapatos sobre o 

menino Graciliano nos permite enxergar que a infância é construída a partir da 

necessidade e do olhar do adulto e não da necessidade e do olhar da criança. 

Não há lugar para ela na sociedade de então, o que pode ser percebido, por 

exemplo, pela ausência de uma legislação específica destinada a crianças e 

adolescentes60.  

Mas não eram só os sapatos que representavam uma prisão para 

Graciliano, a sua infância e a de seus irmãos e irmãs também. Na vila, ao 

contrário do sertão, ele: “Crescia socado dentro de casa, transformada em 

prisão” (MORAES, 2012, p. 36). O menino expressa o desejo de ser criança, de 

ser livre como um pássaro e poder relacionar-se com outras crianças: 

 

Vivíamos numa prisão, mal adivinhando o que havia na rua, enevoada 
longos meses. Conhecíamos o beco: da janela do armazém, trepando 
em rolos de arame, vivíamos, em dias de sol, matutos de saco no 
ombro, cavalos amarrados num poste grosso, transeuntes que se 
chegavam cautelosos no muro, espiavam os arredores e se afastavam 
depois de molhar o tijolo vermelho (RAMOS, 2012, p. 60).  

 

Incialmente, o menino compara a sua casa a uma prisão, lugar arquitetado 

para acolher pessoas condenadas ou que esperam julgamento.  Mas, Graciliano 

compara, metaforicamente, a sua infância e a de seus irmãos e a dos meninos 

de Teotoninho Sabiá à uma gaiola. A diferença é que a gaiola dele e de seus 

irmãos está fechada ao contrário da gaiola dos referidos meninos. Isso causava 

inveja tanto em Graciliano quanto em seus irmãos. Eles desejavam ser livres, 

correr e voar, como os meninos de Teotoninho Sabiá.  

                                                           
 
60 A primeira legislação destinada à população infanto-juvenil foi o Código de Menores de 1927, 
popularmente conhecido como Mello Mattos, juiz de menores da época. Nessa época Graciliano 
já estava com 35 anos de idade.  
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Graciliano adulto vê a si e a seus irmãos como aves engaioladas, 

pássaros com plena capacidade e vontade de voar, mas que têm suas asas 

cortadas ao ser aprisionado nas paredes de uma casa na vila sob o comando de 

adultos que desconsideram suas necessidades e vontades, salvo as mais 

gritantes, que nos mantém vivos, como, por exemplo, a alimentação. O sentido 

de liberdade para eles estava na autonomia que os meninos de Teotoninho 

Sabiá tinham de ir e vir brincar e divertir-se com os seus pares. Mas, por motivos 

desconhecidos, isso não acontecia com eles e o desejo de ser livre permanecia: 

 

Se eu pudesse correr, sair de casa, molhar-me, enlamear-me, deitar 
barquinhos no enxurro e fabricar edifícios de areia, com o Sabiá novo, 
certamente não pensaria nessas coisas. Seria uma criatura viva, 
alegre. Só, encolhido, o jeito que tinha era ocupar-me com o sapo-boi, 
quase gente, sensível aos sinos (RAMOS, 2012, p. 63). 
 
Queria ouvir histórias, risadas, cantigas. E queria ausentar-me dali, 
descalçar-me, ver minhas irmãs, entreter-me com o moleque José. 
Vaguei na calçada, coxeando, os olhos turvos, as virilhas úmidas. 
Sentei-me no chão, cansado e infeliz. Encostei-me a uma parede e 
adormeci (RAMOS, 2012, p. 49). 

 

Graciliano não está falando de um momento específico, tampouco de um 

castigo, mas do que parece ser uma rotina vivenciada por ele e seus irmãos. 

Como vimos, há duas infâncias que são idealmente iguais, mas que de fato 

parecem distintas.  

O menino desejava ausentar-se de sua casa para ter a oportunidade de 

ser e agir como criança, de ver suas irmãs e de entreter-se com o moleque José. 

Mas, parece que tudo não passou de um sonho. A infância de Graciliano se 

confunde com outras infâncias, tais como as de seus irmãos e irmãs, dos 

meninos de Teotoninho Sabiá, bem como da moleca Maria e moleque José, 

conforme vimos anteriormente.  
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4 INFÂNCIA E VIOLÊNCIA: HISTÓRIAS QUE SE COMPLEMENTAM?  

   

O objetivo deste item é investigar as principais violências vivenciadas por 

Graciliano Ramos na família, tomando por base sua autobiografia Infância. Com 

isso buscaremos compreender as violências física e psicológica vivenciadas pelo 

menino durante a sua infância. 

 

 

4.1 O pai, o cinturão, a corda nodosa: as dores do corpo 

 

Na obra “Vigiar e Punir”61, Foucault (2013) narra, com riqueza de detalhes, 

o desenvolvimento dos sistemas, técnicas e instrumentos punitivos existentes 

durante séculos na sociedade francesa, e dedica um capítulo exclusivo à 

descrição dos suplícios. Os suplícios eram métodos punitivos, utilizados no 

século XVIII, de mortificação do corpo e da alma, endereçados aos delinquentes 

condenados, martirizados em praça pública como forma de remissão, diante da 

sociedade, do delito cometido e como exemplo a não ser seguido pelos demais.  

Embora as práticas supliciantes tenham desaparecido gradativamente, 

entre os séculos XVIII e XIX, em relação aos corpos dos condenados nos 

diversos países em que o adotavam, o termo suplícios aparece na narrativa de 

Graciliano Ramos (2012), quando ele se refere a sua infância e ao 

relacionamento com seus pais, em especial seu Sebastião, aludindo à violência 

vivida.  Graciliano era uma criança, portanto, a seus olhos o que ele vivia parecia 

ou denominava-se suplício, porém sua vivência é bem diferente daquela dos 

prisioneiros que eram submetidos a práticas e a rituais cruéis. No entanto, o que 

há em comum, guardada as suas devidas proporções, é a presença das 

violências física e psicológica, conforme veremos adiante. 

Graciliano é tomado aqui como, muito provavelmente, uma entre muitas 

crianças existentes na época em que viveu. Com isso não desconsideramos a 

presença de elementos reais e ficcionais na obra. Entretanto, mesmo permeado 

por esses elementos, os fatos de violência narrados, como gritos, puxões de 

orelha, surras, dentre outros, nos parecem fazem parte da memória real de 

                                                           
61 Publicada originalmente em 1975. 
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Graciliano menino, mesmo que ele enquanto adulto e, principalmente, enquanto 

escritor, utilize elementos ficcionais para torná-los mais interessantes ao leitor, 

assim como seu sentimento em relação aos momentos vivenciados, fazendo 

com que os tomemos como representativos da infância de outras crianças.  

Nesse sentido, os episódios de violência vivenciados por ele nos levam a 

indagar: por que ele foi tão duramente castigado por seu pai em diversas 

ocasiões, mesmo por motivos que podiam parecer banais? Qual a função da 

punição corporal?  

O bater nos filhos serve tanto “para discipliná-los, isto é, controlá-los, 

submetendo-os a uma certa ordem que convém ao funcionamento do grupo 

familiar ou da sociedade em geral” quanto “para castiga-los, ou seja, para puni-

los por faltas reais ou supostamente cometidas” (AZEVEDO; GUERRA, 2010, p. 

20).  

No capítulo Um cinturão Graciliano é castigado por ser suspeito de ter 

escondido o cinturão de seu pai. A suspeita era infundada, mas ele não tinha 

direito a defesa ou mesmo condições de fazê-la, tendo em vista ser uma criança, 

que naquele momento tinha cerca de quatro ou cinco anos de idade. O menino 

foi castigado por seu pai e não pode oferecer resistência física a essa violência. 

A sua condição de criança não lhe permitia. Assim, a suspeita ocasionou a 

vivência de diversas agressões, que segundo ele se constituíram como suas 

primeiras relações com a justiça: 

 

As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e 
deixaram-me funda impressão. Eu devia ter quatro ou cinco anos, por 
aí, e figurei na qualidade de réu. Certamente já me haviam feito 
representar esse papel, mas ninguém me dera a entender que se 
tratava de julgamento (RAMOS, 2012, p. 31).  

 

Apesar da pouca idade o menino descreve, com riqueza de detalhes, 

cenas que marcaram suas primeiras relações com a “justiça” (seu pai). É 

importante recordarmos que seu pai fora juiz. Essa ideia de justiça trazida por 

Ramos (2012) nesse episódio, quando ele devia ter quatro ou cinco anos de 

idade pode estar relacionada com o cargo que seu pai ocupou anos mais tarde 

quando ele teria por volta de dez anos de idade. Graciliano pode não ter 
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percebido isso no momento em que vivenciou essa relação, mas o fez ao 

escrever sobre sua infância.  

A justiça se apresenta à Graciliano como uma manifestação de poder e 

força. No entanto, ele afirma que certamente já o haviam feito representar esse 

papel, demonstrando que suas primeiras relações com ela foram anteriores a 

esse momento. Essa não foi a primeira, tampouco a única vez em que ele figurou 

na qualidade de réu, sendo julgado, sentenciado e condenado, sem direito a 

defesa. 

   A justiça a que Graciliano se refere está relacionada ao direito histórico 

que os pais têm de premiar, punir e disciplinar seus filhos. Uma justiça cujo poder 

é exercido pelo mais forte sobre o mais fraco de forma inquestionável e total. Na 

obra Infância tais rituais se prolongam durante toda a infância de Graciliano. 

Isso ocorre em virtude da naturalização dos castigos físicos com relação às 

crianças. Como afirma Graciliano em sua narrativa “Batiam-me porque podiam 

bater-me, e isto era natural” (RAMOS, 2012, p. 31), ou seja, algo comum e 

consentido. A violência, seja ela qual for, está ligada a forma de ser e de pensar 

a sociedade em que vivemos.  

A maneira como enxergamos a violência contra crianças e adolescentes 

tem se modificado, mas mantém seu caráter principal: trata-se do exercício de 

poder do mais forte sobre o mais fraco. O que não significa que o mais forte o 

possua e o mais fraco não, mas sim que o polo mais forte o detém em maior 

proporção que o mais fraco, como anteriormente discutimos. Sua forma, a 

tolerância social em relação a ela, os instrumentos, o lugar dela na sociedade 

muda, ela é dialética, se transforma e transforma tudo a sua volta, ao mesmo 

tempo em que as mudanças ocorridas na sociedade incidem diretamente sobre 

suas formas e expressões. Assim, é que um fenômeno tomado em um 

determinado tempo como violência não o é em outra época, sociedade ou 

cultura. Tomemos como exemplo o episódio vivenciado por Graciliano: 

 

Havia uma neblina, e não percebi direito os movimentos de meu pai. 
Não o vi aproximar-se do torno e pegar o chicote. A mão cabeluda 
prendeu-me, arrastou-me para o meio da sala, a folha de couro 
fustigou-me as costas. Uivos, alarido inútil, estertor. Já então eu devia 
saber que rogos e adulações exasperavam o algoz. Nenhum socorro 
(RAMOS, 2012, p. 34). 
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“Nenhum socorro”! Será que não havia ninguém que o pudesse socorrer 

naquele momento? Ou, será que não havia ninguém que o quisesse ou mesmo 

visse a necessidade de socorrê-lo? Naquela época era absolutamente normal 

que as crianças fossem castigadas fisicamente. Hoje, no tempo espaço em que 

vivemos, provavelmente, embora incorramos em inúmeras outras atitudes 

violentas, muitos, ou pelo menos alguns de nós, ficássemos chocados ao ver 

uma criança de quatro ou cinco anos sendo surrada com um cinturão por seu 

pai. Diríamos que esse é um ato de violência e violação dos direitos humanos, 

impensável e indefensável em uma sociedade que respeita a infância como uma 

fase peculiar da vida (BRASIL, 1990).  

Mas, nem sempre foi assim, embora para as crianças o ser surrado fosse 

sentido e vivenciado como uma violência, essa prática era não apenas tolerada, 

mas considerada necessária e justificável na sociedade, na medida em que para 

alguns “a disciplina transforma a animalidade em humanidade” (KANT apud 

AZEVEDO; GUERRA, 2010, p. 53). Aí está a função da punição corporal: 

transformar, como num passe de mágica, animais em pessoas. De onde surge 

a ideia de transformação da animalidade infantil em humanidade? Da concepção 

de infância vigente à anos, nascida em Platão e retomada por Santo Agostinho, 

que (in)visibiliza a criança, ocultando-a enquanto ser em desenvolvimento e 

indicando-a como um estorvo, um ser que amedronta, símbolo do mal 

(BADINTER, 1985). A criança precisa ser moldada e, nesse sentido, é isso que 

se busca fazer nos espaços em que ela se insere. Percebe caro leitor, o quanto 

infância e violência são fenômenos que se relacionam?  

Portanto, aos olhos dos adultos, no seio da família, a prática não era 

entendida como uma violência, mas uma forma de educação e disciplinamento 

dos filhos, uma maneira de colocá-los no seu lugar e ajudá-los a enfrentar a 

sociedade e transformar sua natureza animal em natureza humana. Para Chauí: 

  

A violência é uma expressão multifacetada: seria tudo que se vale da 
força para ir contra a natureza de um agente social; todo ato de força 
contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é coagir, 
constranger, torturar, brutalizar); todo ato de transgressão contra o que 
uma sociedade define como justo e como um direito. 
Consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso 
físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações 
intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e intimidação, pelo 
medo e o terror (apud SILVA, 2005, p. 15). 
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Segundo a autora, a violência tanto é sentida individual, como 

socialmente. Nesse sentido, retomando o nosso exemplo, mesmo que os pais 

não considerassem seus atos como violentos (e ainda hoje utilizem a violência 

como uma forma de educação) e a sociedade de então aceitasse amplamente 

tais práticas, estes feriam sujeitos individuais, torturando-os, brutalizando-os, 

subjugando-os, sendo assim, indubitavelmente, atos de violência, mesmo que 

tardiamente reconhecidos como tal (RUSSO, 2014). 

Graciliano era submetido a um duplo supliciamento: o físico e o 

psicológico. O medo, o pavor, as marcas no corpo fortaleciam ainda mais a 

violência por ele sentida. Como Foucault (2013) tão bem expressa ao falar de 

Damiens, condenado, que após inúmeros castigos físicos “levantava a cabeça e 

se olhava” (p. 10) e sua dor era sentida no corpo e na alma, Graciliano também 

olhava suas marcas e estas o feriam novamente, pois traziam à lembrança a 

violência sofrida e a dor que a acompanhava:  

 

Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou 
as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com 
dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. [...] 
Não guardei ódio de minha mãe: o culpado era o nó. Se não fosse ele 
a flagelação me haveria causado menor estrago. E estaria esquecida 
(RAMOS, 2012, p. 31). 

 

Graciliano não era visto, sua dor não era sentida senão por ele mesmo. 

Estava reduzido a um saco de pancadas do qual se dispunha quando era 

necessário ensinar as duras lições que o transformariam em adulto, ou quando 

era necessário mostrar quem tinha poder. O poder, por sua vez, apesar de real, 

não é algo tangível, palpável. Se aceita sua existência e arca-se com as 

consequências advindas dele.  

Conforme dito anteriormente, de acordo com Foucault (2013), o poder não 

existe como coisa, propriedade ou objeto que se detém e que enquanto tal é 

exclusivo de uma classe, grupo ou indivíduo. Também não pode ser considerado 

como algo que se transporta ou que se partilha com aqueles que não o tem. 

Antes, ele circula, ou seja, não está localizado em um ponto fixo. É relacional, 

está presente tanto nas relações sociais quanto nas interpessoais, 

manifestando-se, em alguns momentos, em sua forma arbitrária, de inúmeras 
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maneiras, dentre as quais, as violências física e psicológica contra crianças e 

adolescentes. 

É importante destacar que o fenômeno que estamos denominando como 

violência contra criança nem sempre é compreendido como arbitrário pela 

sociedade ou por quem os pratica. Os atos dos pais do menino Graciliano, por 

exemplo, não eram vistos por eles como violência, tampouco como uma forma 

arbitrária de poder, mas como uma manifestação legítima de poder que, inclusive 

era socialmente aceito e fortalecido pela sociedade. 

 Outro exemplo do poder presente nas relações interpessoais, podendo 

manifestar-se por meio da violência física, é a reação de Graciliano quando seu 

pai, indo ao seu encontro, o interpela sobre o famigerado cinturão: “Desejei vê-

lo dirigir-se a minha mãe e a José Baía, pessoas grandes, que não levam 

pancada. Tentei ansiosamente fixar-me nessa esperança frágil. A força de meu 

pai encontraria resistência e gastar-se-ia em palavras” (RAMOS, 2012, p. 34). 

A relação familiar pauta-se no exercício de poder de um ser mais forte (o 

pai) sobre outro mais fraco (Graciliano) por meio da pancada. Isso não significa 

dizer que entre o pai de Graciliano, sua mãe e José Baía (sujeitos constituintes 

da trama), por exemplo, não houvesse relações de poder e dominação, mas que 

elas se manifestavam de outra maneira, já que se tratava de adultos capazes de 

se defender fisicamente, ao contrário de Graciliano, uma criança, cuja 

compleição física não permitia que se defendesse frente a um adulto. Além disso, 

na relação pais e filhos o castigo físico era considerado legítimo, assim como o 

foi um dia entre senhores e escravos. Era impensável questionar o pai que batia 

em seu filho, pois essa era uma maneira de educá-lo, discipliná-lo e ensinar-lhes 

os valores que o fortaleceriam para a vida adulta. Contraditoriamente a violência 

o desanimalizariam.   

Tal discussão nos leva a análise anteriormente feita da família como lugar 

de conflitos e contradições, autoridade e autoritarismo, poderes e contrapoderes. 

Um espaço múltiplo e complexo, permeado por diversos sentimentos, papeis e 

atos e, na qual, crianças e adolescentes têm, quase sempre, um lugar de 

dependência, consequentemente de vulnerabilidade em relação aos adultos nela 

existentes. 

Essa discussão explica alguns acontecimentos em nosso tempo, como, 

por exemplo, o fato das crianças sofrerem mais com a violência física do que os 
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adolescentes. Estes, assim como os adultos, possuem maior desenvolvimento 

físico em relação às crianças e por isso maior capacidade de defesa, o que não 

significa que estejam protegidos delas, mas, um pouco menos vulneráveis. 

As violências física e psicológica deixam marcas indeléveis na vida 

daqueles que as vivenciam. Os sinais físicos podem até, em alguns casos 

desaparecer, mas as marcas da violência psicológica, ou da tortura representada 

por sua dor, permanecem. Elas acompanham a história e a vida de milhares de 

crianças e adolescentes em todo mundo como acompanhou Graciliano por toda 

a sua trajetória. Não é à toa que ele diz não gostar das pessoas que falam alto. 

Isso é reflexo das vivências da infância, dos gritos e insultos proferidos por seus 

pais.  

Mesmo em nossa sociedade, na qual diversos avanços nos direitos de 

crianças e adolescentes ocorreram, a violência ainda é uma ferida aberta no 

corpo desses sujeitos. Muitas crianças descobrem a “justiça” por meio dela. Seus 

jardins e sonhos da infância são repletos de cinturões, cordas, chicotes, espinhos 

que marcam seu corpo e sua mente de forma irreversível.   

A frase de Graciliano “Foi esse o primeiro contacto que tive com a justiça 

(RAMOS, 2012, p. 35)”, poderia ser reescrita, pois a violência torna-se, para 

grande parte das crianças e adolescentes, também em nosso tempo, seu 

primeiro e único contato com a justiça. Ela se apresenta na forma da autoridade 

inquestionável de seus pais e responsáveis, no silêncio que reina no espaço 

privado da casa, na ausência de socorro, no aprendizado dolorido dos gritos, 

tapas e surras que parecem vir de todos os lados de tão naturalizados que estão 

como instrumentos educativos em nossa sociedade.  

 

4.2 Gritos e apelidos: as dores da alma 

 

A doença de olhos perseguiu Graciliano em sua infância, afastando-o da 

Escola, torturando-o durante semanas e semanas: “As pálpebras inflamadas 

colavam-se” e “Os objetos surgiam pastados e brumosos” (RAMOS, 2012, p. 

143). A oftalmia lhe proporcionou uma cegueira física temporal que o permitiu 

enxergar, com os olhos da alma, a sua condição na família, mais 

especificamente, a condição atribuída por sua mãe. Ele pode perceber a maneira 
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como ela o pensava, via e representava: bezerro-encourado e cabra-cega, 

expressões da violência psicológica. 

Em geral, a violência psicológica, seja qual for a sua forma de expressão, 

ainda hoje, não é considerada como tal por não deixar marcas físicas e/ou 

visíveis, muito embora, em alguns casos, possa ser ainda mais prejudicial que a 

física.  Por isso, ela acaba sendo de difícil detecção e quando se reconhece a 

sua existência ocorre uma inversão de papeis em que a vítima é considerada, 

pelos outros e até por si mesma, cúmplice ou mesmo culpada pela violência 

vivida:  

 

Sem dúvida o meu aspecto era desagradável, inspirando repugnância. 
E a gente da casa se impacientava. Minha mãe tinha a franqueza de 
manifestar-me viva antipatia. Dava-me dois apelidos: bezerro-
encourado e cabra-cega (RAMOS, 2012, p. 144). 

 

O menino sentia-se responsável por seu aspecto desagradável e por 

inspirar repugnância à sua mãe e à gente de sua casa. Dona Maria tinha a 

franqueza de manifestar-lhe viva antipatia e rejeição ao apelidá-lo de bezerro-

encourado e cabra-cega. Esta alcunha, muito provavelmente, estava relacionada 

a inflamação nas pálpebras que o obrigava a permanecer com o rosto oculto 

num pano escuro durante semanas. No entanto, bezerro-encourado refere-se à 

sua condição na família e o que ele representa para seus pais e às demais 

pessoas a sua volta. Mas, o que é um bezerro-encourado? 

 

Bezerro-encourado é um intruso. Quando uma cria morre, tiram-lhe o 
couro, vestem com ele um órfão, que, neste disfarce, é amamentado. 
A vaca sente o cheiro do filho, engana-se e adota o animal. Devo o 
apodo ao meu desarranjo, à feiura, ao desengonço (RAMOS, 2012, p. 
144). 

 

O bezerro-encourado é um intruso que se disfarça para não ser rejeitado. 

Ele é um ser órfão, frágil e sem lugar. A sua sobrevivência depende da extinção 

da vida de outrem. Um intruso, era assim que ele se sentia, inclusive como adulto 

que em Infância passa a se ver como criança, alguém que não tinha lugar. O 

apelido dado a ele por sua mãe, marcou profundamente a alma do menino e do 

homem Graciliano: 
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Bezerro-encourado. Mas não me fazia tolerar. Essa injúria revelou 
muito cedo a minha condição na família: comparado ao bicho infeliz, 
considerei-me um pupilo enfadonho, aceito a custo (RAMOS, 2012, p. 
144). 

 

 

Graciliano se “disfarça”, sem êxito, de primogênito para não ser rejeitado. 

Badinter (1985) assevera: “O herdeiro gozou, em todas as camadas da 

sociedade, de um tratamento familiar nitidamente privilegiado” (p.92).  

No entanto, isso não se aplica à Graciliano, o primogênito dos 16 filhos de 

seu Sebastião e dona Maria. Por que ele não gozava de um tratamento familiar 

privilegiado mesmo sendo o primogênito? Que razões levaram dona Maria a 

rejeitá-lo? Os relatos acerca da infância do menino Graciliano nos levam a tecer 

duas hipóteses, o que não significa que não haja outras, que nos parecem 

plausíveis diante dos relatos de Graciliano: 1) que ele seria fruto de uma gravidez 

indesejada; 2) que é provável que ele tenha roubado parte da infância de dona 

Maria, ou o que lhe restava, mãe aos 15 anos de idade, talvez por isso o 

sentimento de rejeição em relação a Graciliano, uma criança assim como ela:  

 

Às vezes minha mãe perdia as arestas e a dureza, animava-se, quase 
se embelezava. Catorze ou quinze anos mais moço que ela, habituei-
me, nessas tréguas curtas e valiosas, a julgá-la criança, uma 
companheira de gênio variável, que era necessário tratar 
cautelosamente. Sucedia desprecatar-me e enfadá-la. Os catorze ou 
quinze anos surgiam entre nós, alargavam-se de chofre – e causavam-
me desgosto (RAMOS, 2012, p. 79). 

 

Eram poucos os momentos em que a violência não se fazia presente entre 

eles. No entanto, a sua ausência permitia a Graciliano ver a beleza que havia 

por trás das arestas e dureza de sua mãe, a ponto de julgá-la uma criança, assim 

como ele, uma companheira de humor variável. Variação perigosa diga-se de 

passagem. A idade ao mesmo tempo em que os unia também os separava. Os 

catorze ou quinze anos à mais de sua mãe surgiam de repente entre eles e 

causava-lhe desgosto, muito provavelmente, porque ele sabia que essa 

diferença de idade, nesses momentos, era convertida em desigualdade e 

transformada em violência.  
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Graciliano era esse ser órfão, de pai e mãe vivos; frágil, pela sua condição 

de criança em condição peculiar de desenvolvimento62; e sem lugar, pois o 

sentimento de não pertencimento e de estranheza dentro da própria família 

pairava no ar e na forma como era chamado: bezerro-encourado63. É legítimo 

supormos que a sua não aceitação não era decorrente de sua condição física ou 

mesmo da doença que lhe perseguiu durante a meninice, mas da sua própria 

pessoa, pois se assim o fosse, muito provavelmente ele seria apelidado somente 

de cabra-cega. Ele na verdade foi esse tal pupilo enfadonho, aceito a custo. 

Entretanto:   

 

A outra alcunha era mais insultuosa que a primeira. Lembrava-me do 
jogo infantil e arreliava-me:  
- Cabra-cega! 
- Inhô. 
- Donde vem? 
- Do mundéu. 
- Traz ouro ou prata? 
- Ouro” (RAMOS, 2012, p. 144). 

 

Cabra-cega é um jogo recreativo, em que um dos participantes, de olhos 

vendados, procura agarrar e adivinhar quem é a pessoa que pegou e irá 

substituir-lhe. Uma vez agarrada, a pessoa passará a ficar com os olhos 

vendados e repetirá todo o processo64. A cantiga possui variações. A que se 

destinava ao menino ligava-o ao besouro e à barata. Para alguns o folguedo era 

diversão, para Graciliano uma humilhação. Azevedo e Guerra, citando Stevens 

(1999) apontam que humilhar consiste em: “Insultar a pessoa, ridicularizá-la, 

dirigir-lhe injúrias, caçoar dela ou infantilizá-la, comportar-se de um modo 

atentatório contra a sua identidade, sua dignidade e sua auto-estima” (p. 30). 

A brincadeira infantil, própria das crianças, foi transformada em 

instrumento de violência, disfarçada, segundo Azevedo e Guerra (2001), em 

                                                           
62 A condição da criança e do adolescente enquanto sujeitos em condição peculiar de 
desenvolvimento é reconhecida legalmente no século XX, mais especificamente em 1990, com 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). No entanto, o reconhecimento legal não invalida 
o reconhecimento real do menino Graciliano enquanto tal.  
 
63 Mais do que um apodo, bezerro-encourado parece descrever sua condição na família. Assim,  
ele afirma ter deixado de ser cabra-cega, permanecendo bezerro-encourado. 
 
64 Almanaque das Brincadeiras. Disponível em: https://www.forma-te.com/.../finish/.../28471-
almanaque-de-brincadeiras.  Acesso em: 02/11/2015 

https://www.forma-te.com/.../finish/.../28471-almanaque-de-brincadeiras
https://www.forma-te.com/.../finish/.../28471-almanaque-de-brincadeiras
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palavras, gestos e olhares, repisados mentalmente pelo menino. Ao ser 

identificado, por dona Maria, à cabra-cega, Graciliano foi ofendido e 

ridicularizado, muito provavelmente, não só por sua mãe, como também pelas 

pessoas que estavam a sua volta, uma vez que ele se refere a elas de maneira 

indefinida: 

  

Eu abominava os nomes sujos, a brincadeira imunda enojava-me. Não 
sabia por que me batizavam daquela forma. Se se referissem a um 
cavalo cego, não me ofenderiam tanto. Com certeza pensavam no 
diálogo, lançavam-me indiretamente as grosserias ligadas ao besouro 
e à barata. Aperreava-me, não esquecia o folguedo mortificante:  
- Cabra-cega!  
- Inhô! 
- Donde vem? 
- Do mundéu (RAMOS, 2012, p. 145). 

  

É presumível que as pessoas caçoassem dele tanto ao pronunciar os 

nomes sujos quanto ao vê-lo na condição de cabra-cega: “[...] eu vivia na treva, 

o rosto oculto num pano escuro, tropeçando nos móveis, guiando-me às 

apalpadelas, ao longo das paredes” (RAMOS, 2012, p. 143). Ao reconstruirmos 

mentalmente a cena visualizamos pessoas apontando-o, ridicularizando-o e 

pronunciando a expressão cuja origem era desconhecida por Graciliano: cabra-

cega. Por que o batizavam daquela forma? Por que? A escuridão da doença não 

ofuscou a sagacidade do menino Graciliano, muito menos do Velho Graça65, que 

logo percebeu que lançavam-lhe indiretamente as grosserias. Nos parece que, 

no fundo, a resposta aos seus questionamentos lhe era conhecida, mas não, 

reconhecida: 

 

Ia até o fim, repisava mentalmente a safadeza que não ousava dizer 
em voz alta. Aquilo não era comigo, convencia-me de que minha mãe 
não tivera a ideia de juntar-me ao besouro e a barata (RAMOS, 2012, 
p. 145). 

 

 

Apesar das injúrias, humilhações e insultos, serem repisados, ou seja, 

relembrados mentalmente, Graciliano insista em não atribuí-las à sua mãe. 

                                                           
65 Expressão que dá nome a uma das várias biografias sobre Graciliano Ramos, escrita por Dênis 
Moraes.  
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Certamente ela não tivera a ideia de juntá-lo a insetos, tampouco chamá-lo de 

bezerro-encourado e cabra-cega. Ele insistia, embora inconscientemente, em 

não desconstruir a imagem demasiado sacralizada erigida em torno da mulher-

mãe. No entanto, Foucault (2007) nos chama a atenção para algo interessante:  

 

[...] o sentido das palavras só pertence à representação de cada um e, 
conquanto seja aceite por todos, não tem outra existência senão no 
pensamento dos indivíduos tomados um a um: ‘É das ideias daquele 
que fala’ diz Locke, ‘que as palavras são signos, e ninguém as pode 
imediatamente aplicar como signos a outra coisa senão às ideias que 
ele próprio tem no espirito (p.113). 

 

Se o sentido das palavras só pertence a representação de cada um e diz 

respeito às ideias daquele que fala, logo, bezerro-encourado e cabra-cega 

pertencem ao modo como Graciliano pensa, enxerga, portanto, representa a si 

mesmo. Ele liga cabra-cega ao folguedo, aos insetos, se percebendo como 

alguém que não é amado, querido, um verdadeiro intruso na família.  Apesar das 

representações derivarem dele, as mesmas podem ser introjetadas pelos 

demais, conforme assinalamos anteriormente. É interessante notar ainda que: 

 

A violência psicológica situa-se no conceito geral de violência como 
uso legítimo da autoridade decorrente de uma relação de poder. Assim, 
no lugar de oferecer a proteção, que é o seu dever, o adulto se 
relaciona com a criança por meio da agressão verbal ou psicológica e 
do domínio, substituindo invertendo o papel que dele se espera. Essa 
inversão da proteção em opressão configura uma “despaternalização”, 
ou seja, a negação das funções sociais e pessoais dos papéis de pai e 
mãe, do poder familiar, muitas vezes ancorada em uma tradição 
autoritária da disciplina (FALEIROS; FALEIROS, 2008, p. 37). 

 

As relações de poder existem e a violência psicológica se configura como 

uso legítimo, ou seja, consentido, da autoridade decorrente dessas relações. Em 

outras palavras, a condição de adulto e a superioridade física de seu Sebastião 

e dona Maria em relação a Graciliano os “autorizam” a praticar violência contra 

ele, quando na verdade deveria possibilitar-lhe a sua proteção. De fato, vemos 

a negação/substituição dos papéis atribuídos ao pai e a mãe: de cuidado e 

proteção por dominação e opressão. Além disso: 
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Essa forma de violência é muito frequente e também a menos 
identificada como uma violência, em função do alto de grau de 
tolerância da nossa sociedade frente a esse tipo de abuso. 
Praticamente ninguém denuncia ou responsabiliza pais, parentes, 
professores, policiais, profissionais da saúde e da assistência, entre 
outros, que desqualificam ou humilham crianças e adolescentes 
(FALEIROS; FALEIROS, 2008, p. 36). 

 

Se, ainda no século XXI, a violência psicológica, embora frequente, não é 

identificada como violência em função do alto grau de tolerância e aceitação da 

nossa sociedade em relação a ela, imaginem no final do século XIX, em que nem 

mesmo a violência física, em suas variantes mais graves, era compreendida 

como tal. A desqualificação e a humilhação verbal ou psicológica empreendida 

contra o menino Graciliano não era considerada uma forma de relação violenta, 

mas, simplesmente, uma maneira, como outra qualquer, dos adultos se 

relacionarem com as crianças. Russo (2014) adverte-nos que: 

  

A violência psicológica, em geral, parece só merecer atenção da 
sociedade quando vem acompanhada de outros tipos de violência 
considerados “mais graves” e, portanto, mais sérios e preocupantes, 
resultando em um baixo número de denúncias desse tipo de violações 
de direitos, bem como em uma percepção que atenua sua existência e 
poder destrutivo sobre as crianças e adolescentes (p. 169). 

 

No entanto, se hoje a violência psicológica parece só merecer atenção 

quando acompanhada de outros tipos de violência considerados mais graves, 

como, por exemplo, a violência física, o mesmo não pode ser dizer do momento 

em que Graciliano teria cerca de quatro ou cinco anos de idade, por volta de 

1896 ou 1897, quando figurou na qualidade de réu no episódio O cinturão, 

anteriormente analisado e que retomaremos aqui para expor os trechos em que 

a violência psicológica aparece associada a física, conforme vemos a seguir: 

 

Onde estava o cinturão? Impossível responder. Ainda que tivesse 
escondido o infame objeto, emudeceria, tão apavorado me achava. 
Situações deste gênero constituíram as maiores torturas da minha 
infância, e as conseqüências delas me acompanharam (RAMOS, 
2012, p. 33). 
 
O suplício durou bastante, mas, por muito prolongado que tenha sido, 
não igualava a mortificação da fase preparatória: o olho duro a 
magnetizar-me, os gestos ameaçadores, a voz rouca a mastigar uma 
interrogação incompreensível (RAMOS, 2012, p. 34). 
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O olhar duro e os gestos ameaçadores também doem e deixam marcas 

como chicotadas em Graciliano. De acordo com Guerra (2001) a violência física 

quase sempre ocorre acompanhada da violência psicológica, sendo “[...] também 

designada como tortura psicológica ocorre quando um adulto constantemente 

deprecia a criança, bloqueia seus esforços de auto-aceitação, causando-lhe 

grande sofrimento mental” (p. 33).  

Ela se dá por meio de ações ou omissões, por parte dos pais, parentes ou 

responsáveis na forma de insultos, humilhação, rebaixamento moral, 

ridicularização, não demonstração de afeto, gritos e olhares que em alguma 

medida prejudicam o desenvolvimento psicológico daqueles que a vivenciam 

(FALEIROS, FALEIROS, 2008). Por não deixar marcas físicas e visíveis a 

violência psicológica é, conforme dissemos, tolerada, naturalizada e até mesmo 

desconsiderada como uma forma de violência, o que não significa que suas 

marcas não sejam perceptíveis. 

  

Onde estava o cinturão? Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. 
O coração bate-me forte, desanima, como se fosse parar, a voz 
emperra, a vista escurece, uma cólera doida agita coisas adormecidas 
cá dentro. A horrível sensação de que me furam os tímpanos com 
pontas de ferro. [...]. Onde estava o cinturão? A pergunta repisada 
ficou-me na lembrança: parece que foi pregada a martelo (RAMOS, 
2012, p. 33).  

 

Graciliano “Tem horror às pessoas que falam alto”66, muito 

provavelmente, porque a repisada indagação “Onde está o cinturão”? não tenha 

sido feita aos murmúrios e sussurros, mas aos berros, como ele mesmo afirma 

nos trechos anteriores. As marcas da violência, em particular a psicológica, 

perseguem o menino e o homem, não são esquecidas, são parte de sua vida. 

Não se encontram visíveis em seu corpo, mas o constituem como sujeito 

individual e social. A violência o coisifica, o amedronta, o petrifica. Ele precisa 

lidar com ela e suas marcas. Apesar disso, não há entre ele e seu pai uma 

relação antagônica, mas uma hierarquia na qual ele, como criança está 

submetido ao poder do adulto.  

                                                           
66 Trecho extraído do texto Autorretrato, de Graciliano Ramos. Disponível em: 
http://graciliano.com.br/site/autorretrato. 
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Esse poder, embora legitimado socialmente, era exercido de forma 

arbitrária, pois os adultos não consideravam o menino como ser humano, mas 

como objeto, portanto, como alguém de quem seu pai e sua mãe podiam dispor 

ou não, de acordo com suas vontades. Nas palavras de Graciliano “Sozinho, vi-

o de novo cruel e forte, soprando, espumando. E ali permaneci, miúdo, 

insignificante, tão insignificante e miúdo como as aranhas que trabalhavam na 

telha negra” (RAMOS, 2012, p. 34). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Infância, está entre os livros mais importantes publicados em vida por 

Graciliano Ramos, é uma obra memorialista, composta por 39 capítulos, 

produzidos entre 1938 e 1944, que retratam sua infância e o início da 

adolescência.  Candido (2012), nos diz que realidade, ficção e imaginação se 

misturam. Não são poucos os trechos que demonstram essa relação, 

especialmente os presentes nos capítulos iniciais da obra, embora a percorra 

senão em todos, em quase todos os demais.  

O fato de Graciliano ter escrito a obra quando adulto, em um espaço 

temporal de mais 46 anos da experiência vivida de sua infância, faz com que 

seja necessário ao autor/escritor acrescer às memórias reais, outras que se 

misturam no tempo, mas que não necessariamente são imaginárias, apesar de 

algumas delas fazerem parte do universo ficcional do autor. 

Ao estudarmos esta obra, objetivamos analisar as violências vivenciadas 

por Graciliano Ramos no âmbito da família enquanto dispositivo de poder, 

tomando por base sua autobiografia Infância. Para isso, elegemos poder, 

violência, infância e família como categorias a serem desvendadas no universo 

da pesquisa.  

A origem da família remonta aos primórdios da humanidade, aos 

ancestrais da espécie humana. A etimologia do termo, apresentada por Engels 

(2010), assim como as reflexões de autores como Bruschini (2011), Goode 

(1970), Osorio (1996), Osterne (2001) e Sarti (2011) nos ajudou a compreender 

a formação e a transformação deste grupo ao longo da história da humanidade 

até chegarmos à família do menino Graciliano Ramos tomada como um exemplo 

dentre muitas de sua época.  

Vimos que é necessário desnaturalizar e desuniversalizar esse grupo tão 

complexo e contraditório que, ao mesmo tempo, transforma e é transformado 

pela sociedade. Para tanto, fomos levadas a pensar as relações de parentesco, 

pois, assim como a família, elas estão inseridas dentro de um contexto histórico 

e sociocultural que nos permitem compreender o exercício de papeis sociais 

prescritos, como, por exemplo, os de seu Sebastião e dona Maria, pai e mãe, e 

os  assumidos pela Preta Quitéria e mesmo pelo moleque José que, em alguns 
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momentos da trama, aparenta ser irmão do menino Graciliano, e embora não 

seja pelos laços de sangue, o é pelos afetivos. 

 Se por um lado os indivíduos desempenham papeis nas relações 

intrafamiliares, por outro a família, enquanto grupo, exerce funções e uma delas 

é a de mediar o indivíduo em sua inserção na sociedade por meio do processo 

de socialização. Nele tornamo-nos membro não só de um grupo particular, a 

família, mas de um conjunto social com seus códigos, normas e regras de 

convivência que nos são transmitidos e que, na maioria das vezes, imprimimos 

nas gerações futuras. A educação violenta recebida por Graciliano em sua 

infância, por exemplo, foi, conforme vimos, reproduzida por ele na vida adulta 

em relação aos filhos, o que não significa que ele não amasse seus filhos, muito 

pelo contrário, já que muitas famílias acreditam amar seus filhos ao violentá-los.    

Em Infância, Graciliano Ramos nos apresenta o retrato da sua família ao 

narrar a transição de Quebrangulo para Buíque, onde permanecem até 1899, 

quando retornam à Alagoas e passam a morar em Viçosa. A fotografia 

apresentada por ele nos mostra pai, mãe, filhos e agregados vivendo juntos e 

formando o que Osorio (1996) caracteriza como família abrangente. Além disso, 

cabe notar a primeira de muitas das caraterizações feitas por Graciliano acerca 

de seus pais. Ele os aponta como entidades próximas e dominadoras, ou seja, 

como pessoas que em virtude das relações familiares exerciam poder sobre ele 

e sobre seus irmãos e irmãs.  

No entanto, Graciliano também nos mostra fotografias de momentos 

felizes, de amor, carinho, cuidado e proteção e que contrastam com fortes cenas 

de violência descritas e vivenciadas por ele. Com isso, afirmamos que 

conseguimos investigar as relações familiares vivenciadas por ele, tomando por 

base sua autobiografia Infância. O afeto aparece de maneira tímida na obra e 

algumas vezes escapa ao olhar da pesquisadora. Entretanto, procurou-se, 

mesmo privilegiando-se o olhar sobre a violência, não perder de vista as 

contradições existentes na família que, ao mesmo tempo, é espaço de poder e 

violência, mas também de afetos e aprendizados.   

O poder exercido por seu Sebastião e dona Maria sobre Graciliano e seus 

irmãos e irmãs constituiu as relações sociais e interpessoais, assumindo 

diversas feições, pois não há uma única maneira de exercê-lo, assim também 

como não existe uma única forma de pensá-lo. A concepção jurídica clássica, 
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por exemplo, enxerga o poder como algo concreto que todos os indivíduos 

possuem e que podem alienar, ceder ou transferir a outros, total ou parcialmente. 

Graciliano parece confiar nesta concepção ao acreditar que o poder que seu pai 

exercia sobre as pessoas estivesse fora dele, ou mesmo que o houvesse 

abandonado, isso porque, em geral, tem-se a ideia de formas legítimas e 

regulamentadas de poder que partem do centro.  

Mas, Foucault (2010) nos convida a refletir acerca das microrrelações de 

poder, ou seja, a pensar sobre as relações de poder que se estabelecem em 

pequenos espaços como a família e que, conforme ele mesmo nos diz, fornece 

instrumentos de intervenção materiais, eventualmente até violentos. Não raros 

são os episódios de manifestação violenta do poder descritos por Graciliano, por 

isso buscamos apreender as relações de poder e resistência vivenciadas e 

praticadas por ele na família mediante essas e outras relações. 

As infâncias do menino Graciliano e do moleque José são alvos 

constantes do poder exercido por seu Sebastião e dona Maria. As relações entre 

seu Sebastião e o moleque José e entre esse e o menino Graciliano não eram 

antagônicas, contraditórias, tampouco opostas, mas sim hierárquicas. No topo 

desta escala está seu Sebastião, exercendo poder sobre o moleque José e o 

menino Graciliano, tentando transformá-los à sua imagem e semelhança por 

meio da violência. O adultocentrismo é a expressão máxima desse poder, uma 

vez que dele derivam as discriminações, violências e violações de direitos 

vivenciadas tanto pelo menino Graciliano quanto pelo moleque José. A seguir, 

na escala hierárquica de poder, está Graciliano que exercita o seu poder sobre 

o moleque José que, por sua vez, exerce seu contrapoder ao delatar o menino 

para seu Sebastião, alvo de outras relações de poder. Isso nos leva a afirmar, 

mais uma vez, que o poder está em todo lugar, irradiando dos pontos mais 

periféricos a outros.  

A violência enquanto fenômeno humano construído socialmente e 

incorporado nas relações sociais e interpessoais como algo indispensável à 

escravização dos indivíduos em uma sociedade de homens livres assume várias 

manifestações em Infância foi possível encontrar exemplos de: violência 

estrutural, social e interpessoal e intrafamiliar, nas formas física e psicológica, 

deixando marcas profundas no corpo e na alma do menino e do homem 

Graciliano. O capítulo Um cinturão nos mostra cenas de violência corriqueiras 
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na sociedade em que vivemos, mas que faziam parte do processo de 

socialização das crianças. Castigos físicos, palmatórias e outras formas de 

violência não eram vistas como tais, mas sim como processo educativo, de 

responsabilidade da família e da escola.  

Injúrias, insultos, humilhação e rejeição formam o conjunto da violência 

psicológica vivida por Graciliano em sua infância. Em geral, a violência 

psicológica, seja qual for a sua forma de expressão, ainda hoje, não é 

considerada como tal por não deixar marcas físicas e/ou visíveis, muito embora, 

em alguns casos, possa ser ainda mais prejudicial que a física.  Por isso, ela 

acaba sendo de difícil detecção e quando se reconhece a sua existência ocorre 

uma inversão de papeis onde a vítima é considerada, pelos outros e até por si 

mesma, cúmplice ou mesmo culpada pela violência vivida.  

A obra Infância nos permitiu análises sociais acerca da família, da 

infância, do poder e da violência em uma sociedade diferente da nossa, com 

outras regras, normas e valores, mas que nos ajuda a compreender as atuais 

relações nas quais nos inserimos. Fomos instigadas a pensar, em outro 

momento, as relações intrafamiliares sob a perspectiva do amor e da afetividade, 

mostrando o outro lado da infância do menino Graciliano, que se tornou um 

grande escritor da literatura brasileira e nos deixou Infância de presente. 

Ao presentear-nos com essa obra, Graciliano Ramos nos permite 

trabalhar outras categorias, tais como: história, literatura e memória. Dentro do 

que nos propusemos a investigar é possível construir trabalhos inteiros a partir 

de cada uma das categorias aqui dispostas, a saber: infância, família, poder e 

violência.  
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