GEOGRAFIA DOS AFETOS :
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A infância é um dos temas que identifica a produção ficcional
de Graciliano Ramos (Quebrangulo, AL, 1892- Rio de Janeiro, 1953),
aparecendo, quer através da presença, na fabulação, de personagens
crianças, quer por meio das rememorações da época infantil de alguns
de seus personagens adultos, aí incluídas as lembranças revividas, escrituralmente, do próprio Graciliano, em Infância. No que diz respeito
à prosa de ficção, a exceção ficaria por conta de Caetés (1933), livro de
estréia do escritor alagoano.
De posse desse dado, nada mais natural, que um leitor, antes
de se iniciar em sua busca do universo ficcional do velho Graça, imaginasse que haveria de se deparar com freqüência com brinquedos,
brincadeiras, com animais de estimação, elementos esses tão familiares
ao mundo da criança.
E, no entanto, não é essa exatamente a realidade a ser encontrada ao longo da leitura.
Na composição de um inventário sobre os animais de Graciliano, pode-se dizer que, mesmo Baleia, personagem singular de Vidas
secas, não pode, a rigor, ser considerada um bicho de estimação do
menino mais novo e do menino velho, os filhos de Fabiano e Sinha
Vitória, pois a cadela exerce funções utilitárias, auxiliando a família na
dura travessia da inclemência da seca, tendo ainda que se preocupar
com sua própria sobrevivência.
Porém, em 1947, ao publicar sua coletânea de contos, Insônia,
Graciliano demora sua atenção na estreita convivência entre uma menina e seu periquito de estimação, Minsk. Na realidade, o leitor é apresentado à protagonista em um conto anterior do mesmo livro que traz,
como título, o nome da criança: Luciana.
"Luciana", portanto, funciona como uma ante-câmara dos
acontecimentos a serem narrados em "Minsk". De alguma maneira,
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é um conto indiciai com relação ao segundo, o qual retrata as novas
posturas da criança, após a convivência com o animalzinho. A verdade,
porém, é que se trata de um conto indiciai, às avessas, como se verá a
seguir, o que só vem demonstrar a sensibilidade de Graciliano Ramos,
no que tange às formas de interação da personagem infantil com relação a elementos que ela habitualmente circunscreve em seu mundo
particular, como é o caso do animal.
"Luciana" traz como argumento a necessidade, por parte da criança,
do que Piaget denomina "companheiros míticos", No estudo dos jogos
simbólicos próprios da puerícia, os "companheiros míticos" remetem
à "combinação lúdica complexa", que se refere a situações distintas: o
jogo com bonecas e a invenção de personagens imaginários. O estudioso acrescenta que os personagens fictícios têm a existência validada
funcionalmente pelo motivo de servirem de "ouvintes benévolos ou de
espelhos para o eu." 3
"Minsk", por seu lado, direciona a atenção do leitor para uma
outra faceta da mundividência da criança, que é a qualidade fraterna de
sua relação com os animais.
Esse é um topos clássico da literatura sobre a infância, a tal
ponto que, em seu tratado sobre o questão, Marie-José Chombart
de Lauwe remete a obras em que chega a haver uma superposição
das imagens da criança e do animal, o que leva a autora a escrever,
que esta possibilidade de enquadramento de ambas as figuras reforça a "representação da criança autêntica, primitiva, próxima da
natureza, diferente dos adultos, e misteriosa, ferida pela sociedade
que não a compreende e quer modelá-la sem levar em conta seus
gostos, sua natureza própria". 4
Esta idéia aproxima-se da de Gilbert Bosetti 5, o qual, aludindo
a Jung, Freud e Rank, diz que: "o estudo da infância individual tal
como ela se manifesta no imaginário desenvolveu uma reflexão sobre
as origens da humanidade, onde a criança e o primitivo se encontram
no coração de uma nova antropologia".
3 PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação. Trad.
Álvaro Cabral e Christiano Monteiro O iticica. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Cientificas Editora S.A. , 1990.
p. 170.
4 CHOMBART DE LAUWE, Marie-José. Um Ourro mundo: a infância. Trad. Noemi
Kon. São Paulo: Perspectiva: Editora da Universidade de São Paulo, 1991. p. 287.
5 BOSETTI, Gilbert. Le Mythe de l'enfance: dans le roman italien contemporain. Grenoble: ELLUG, 1987.
p. 82.

48

O animal deste conto é um periquito que, na descrição inicial,
se associa a uma explosão de vida: "Não era um cara-suja ordinário, de
uma cor só pequenino e mudo. Era um periquito grande, com manchas
amarelas, andava torto, inchado e fazia:
-Eh! Eh!" 6
A mesma nota de vibração é verificável no comportamento da
menina ao receber a ave, de presente: "abriu muito os olhos espantados, estranhou que aquela maravilha viesse dos dedos curtos e nodosos
de tio Severino, deu um grito selvagem, mistura de admiração e triunfo". 7 O espanto em relação à mediação feita por Tio Severino explicase por que, para Luciana, Tio Severino representa o auge da autoridade:
escutado que é, com reverência, até mesmo pelos pais da menina. Em
certo trecho do conto, o narrador usa o mobiliário doméstico para denotar a configuração hierárquica reinante na casa. Os pais, sentados no
sofá, ouvindo Tio Severino: "o senhor da poltrona". 8
Voltando à expressão de alumbramento, um dos índices de identificação da psique infantil, vale dizer que essa atitude vai servir aqui
como primeiro sinal do nó afetivo que se estabelece entre a criança e
Minsk, o periquito.
Outro aspecto de estranhamento relacionado ao periquito diz
respeito à sua nomeação: na impossibilidade de encontrar em sua própria imaginação um nome à altura daquele ser fabuloso, Luciana começa a folhear um atlas e a ave pousa exatamente no ponto correspondente a Minsk, uma cidade da Bielo-Rússia. A excentricidade do nome
identificou-se com o comportamento singular do novo companheiro.
"Minsk" reafirma a tendência de Graciliano Ramos à antropomorfização dos animais. A mudança, neste caso, avizinha o animal e
a criança, por força de sua descrição psicológica. A colocação no discurso da similaridade entre ambos é feita com o auxílio do vocábulo
também, na função de partícula denotadora de inclusão: "Minsk era
também um ser disposto às aventuras e à liberdade." 9 Há ainda um
determinante comum que caracteriza ora Luciana, ora o periquito: o
adjetivo selvagem.
6 RAMOS, G raciliano. Insônia. 16' ed. Rio de Janeiro: Record, 1980. p. 69.
7 RAMOS, Id., ibidem.
8 RAMOS, op. cit., p. 61.
9 RAMOS, op. cit., p. 74.
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A qualidade selvagem da menina, já foi aqui transcrita; a relativo
a Minsk surge quando o narrador, após descrever as peripécias do animal, complementa: "Satisfeitos estes impetos de selvagem, regressava,
pulava dos galhos, pezunhava no chão, doméstico e trôpego." 10
Este é um conto que tem sua construção fundamentada no intertexto de base homo-autoral, e assim nele é recapitulado o padrão de
comportamento de Luciana, ou melhor, do duplo por ela inventado,
D. Henriqueta da Boa-Vista, sua companheira mítica. A recapitulação
marca a nova disposição psicológica da criança, após o intercâmbio
que estabelece com seu animalzinho de estimação: "penas verdes e
amarelas que enfeitavam uma vida trêmula". 11
O narrador pinta a nova Luciana com apoio em vários traços,
principiando por sublinhar na garota a eliminação da pele da personagem postiça, por ela incorporada, vinda do país da fantasia: "perdeu o
costume de andar assim, ganhar cinco centímetros apoiando os calcanhares nos tacões inexistentes de D.Henriqueta da Boa-Vista". 12
A metamorfose é aqui atestada por um padrão postural, pois, em um
excerto subseqüente, aparece um retrato da personagem bem distinto
do anterior:
Agora Luciana se escolhia pelos cantos, vagarosa, Minsk empoleirado no ombro. Sentia-se novamente miúda, quase uma ave, e
tagarelava, dizia as complicações que lhe fervilhavam no interior, coisas
a que de ordinário ninguém ligava importância, repelidas com aspereza. 13
Do contraste entre o andar desempenado e a atitude de encolher-se ressalta igualmente um novo posicionamento frente à interlocução. De um ser solitário (Luciana/ D.Henriqueta da Boa-Vista) passa a
menina a outro, Luciana ela-mesma, modelada agora no aconchego da
intimidade. Em um dos trechos da história, sobressai a
imagem do ninho, sugerindo o encantamento de uma fraternidade feliz: "Os braços magros de Luciana curvavam-se sobre o peito
chato, formavam um ninho. E os dois cochilavam um ligeiro sonho
doce." 14
10 RAMOS, op.cit., p. 74-75.
11 RAMOS, op. cit., p.69.
12 RAMOS, op. cit., p.73.
13 RAMOS. Jd., ibidem.
14 RAMOS, op. cit., p.74)
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Aqui é oportuno lembrar a riqueza de sugestões psicológicas irradiada da forma ninho, anotadas por Gaston Bachelard, em A Poética do
devaneio. Para falar em ninho, o filósofo introduz o tema com a alusão ao
sintagma "dinamismos do retiro", em outras palavras, "imagens do movimento animal, dos movimentos do encolher-se que estão gravados nos
músculos". Em seguida, refere-se a uma série de verbos de ação que tem
proximidade com essa noção, a exemplo de: retirar-se, esconder-se e entocar-se a que se poderia acrescentar o curvar-se, transcrito há pouco. Bachelard encontra na concavidade do ninho a figura capaz de dar significado
a estas formas de retração, caracterizando-as como "imagens primordiais,
(...) imagens que despertam em nós uma primitividade." 15
Para além da eficácia da utilização dos recursos da antropomorfização, Graciliano Ramos, nesta narrativa, fornece elementos que
permitem a efetuação de sua leitura como sendo a aprendizagem pela
criança do rito afetivo da amizade. Essa forma de relacionamento, que
tem interessado ao conhecimento, desde longo tempo, a partir dos filósofos gregos, que procuraram esquadrinhá-la por meio de uma série de
noções, inclusive de teor ético, também interessa à Psicologia do Comportamento, que procura decriptar as razões ou desrazões da força de
atração entre pessoas ou entre pessoas e animais.
No prefácio de A Amizade, na sua harmonia, nas suas dissonâncias,
Jankélévith expõe seu entendimento sobre o "verdadeiro amigo", afirmando que "o amigo íntimo é aquele ao qual se pode dizer tudo, mas
também aquele que o compreende por meias palavras, porque o silêncio da intimidade tem a eloqüência da palavra". 16 A autora finaliza sue
pensamento com a observação de Siegfried Kracauer, que percebe na
palavra amizade uma assimetria entre o signo e a sentimento representado: "uma palavra fraca para um conteúdo transbordante." 17
O restante do texto ficcional, em causa, é escrito sob o prisma
da ruptura, a começar pelo modo de andar de Luciana, que rompe a
regularidade do caminhar em direção à frente: "o mau vezo de andar
com os olhos fechados e de costas". 18
15 BACHELARD, Gaston. A Poética do devaneio. Trad. Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes,
1996. p.104.
16 RENDELL, Ruth. "Une arnie pour la vie." ln: JANKÉLÉVITCH, Sophie & OGILVIE, Bertrand. (Dir.)
L'Arnltié: dans ses harmonies, dans ses dissonances. Paris: Autrement, 2002. p.13.

17 ld,p. 14.
18 RAMOS, Graciliano. Insônia. 16' ed. Rio de janeiro: Record, 1980. p.75.
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O esmagamento de Minsk seria a imagem mais completa da
idéia de quebra, por abarcar, de uma só vez, o evento concreto, que
redunda na morte da ave, e a dissolução da simbiose do par, esboçada
no extremo da empatia: "Parecia que era ela que estava ali estendida no
tijolo, verde e amarela, tingindo-se de vermelho. Era ela que se tinha
pisado e morria, trouxa de penas ensangüentadas." 19
A essencialidade do relacionamento é mostrada pela cisão no
ordenamento lógico do pensamento da criança que adquire circunvoluções labirínticas por meio das interrogações que se desenham em
sua mente. O final da história revela seu aturdimento diante da míope
pedagogia dos adultos, desatenta à gradação dos sofrimentos. "Por que
não lhe tinham dito que o desastre ia suceder? Não tinham. Ameaças
de pancadas, quedas, esfoladuras, coisas simples, sofrimentos ligeiros
que logo se sumiam sob tiras de esparadrapos. O que agora havia se
diferençava das outras dores." 20
A crónica da amizade entre Luciana e Minsk pode ser vista
como uma fábula sobre a dura apreensão, por parte da criança, do que
significa o sofrer. A ruptura vida-morte transparece no final do relato
através do esmaecimento da exuberância de cores identificadora da
ave: "as penas amarelas, verdes, vermelhas, esmoreciam por detrás de
um nevoeiro branco". 21
A estranheza da dor que as lágrimas exprimem repercutem
aquele intervalo suigeneris na vida da criança, em tudo inusitado, como
se a verdadeira vida apenas agora tivesse começado. Inusitado desde o
encontro no atlas daquele ponto com um nome que o ouvido achou
esquisito e que, depois, se revelou como a essência da proximidade,
agora cruelmente transformada em ausência.

19 RAMOS, op. cit., p.76.
20 RAMOS, Id., ibidem,
21 RAMOS, op. e loc. cit.
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