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Resumo 
Este artigo se propõe a apresentar o gênero relatório, a partir da exposição dos traços 
constitutivos, do contexto situacional e a função sócio comunicativa que este gênero 
exerce em sua comunidade discursiva.  Forma o objeto desta pesquisa os relatórios 
públicos escritos pelo prefeito Graciliano Ramos, nos anos de 1929 e 1930, e enviados 
ao governador do estado de Alagoas. Estes documentos alcançaram grande repercussão 
na época, devido ao tom  irônico e ousado presente em seus textos que indicam uma 
transgressão da escritura do gênero relatório. Foram definidas para a unidade de análise 
as figuras de linguagem, na perspectiva de Quintiliano de Calahorra e sua incidência 
nestes textos prestando atenção nas transgressões praticadas pelo escritor gestor. Para 
alcançar os objetivos, a metodologia adotada foi o da análise da padronização de texto e 
textualização proposto por Bhatia, que compartilha com o da análise da expressão, de 
Lawrence Bardin.  
 
Palavras-chave: Graciliano Ramos, gênero relatório, processos comunicacionais, 
figuras de linguagem, transgressão. 
 
 
 
 
1 Considerações iniciais 
 

Este artigo é parte da tese de doutorado em Comunicação Social que apresentou 

uma pesquisa exploratória e descritiva sobre a transgressão do gênero relatório, 

tomando como objeto de estudo os relatórios públicos de Graciliano Ramos, escritos 

nos anos de 1929 e 1930, quando foi prefeito da cidade de Palmeira dos Índios (AL).  

                                            
1 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em  Comunicação, 
evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Percebe-se uma ausência de estudos aprofundados dos relatórios públicos de 

Graciliano Ramos e, consequentemente, do gênero relatório, que deixa lacunas para a 

compreensão e composição mais completa da obra e do perfil deste autor e deste gênero 

textual que circula ativamente em suas comunidades discursivas.  

Examinar o gênero relatório na perspectiva da escritura dos textos oficiais de 

Graciliano Ramos é, certamente, uma rica oportunidade para examinar e divulgar o lado 

do gestor escritor de Palmeira dos Índios, e de ampliar os estudos no campo dos gêneros 

textuais que se manifestam na antiga e atual mídia.  

Diante desta constatação, a tese citada apresentou sua contribuição no sentido de 

realizar um estudo vertical dos gêneros, especificamente do gênero relatório, a fim de 

conhecer a concepção e evolução dos gêneros discursivos e textuais, sua função sócio 

comunicativa e as comunidades discursivas que o adotam, a partir dos textos não 

ficcionais de Graciliano Ramos, especificamente, os dois relatórios que escreveu, como 

gestor público de Palmeira dos Índios.   

Para atingir os objetivos específicos, o estudo  optou-se pelas pesquisas 

bibliográfica e documental, com o propósito de resgatar conceitos, evolução e 

características de gênero e o de levantar os relatórios públicos escritos pelo prefeito 

Graciliano Ramos e enviados ao então governador de Alagoas, Álvaro Paes, prestando 

conta de sua administração, dos anos de 1928 a 1930, e demais documentos pertinentes 

à administração do município como; livro de registro, atas administrativas, balanços, 

etc., todos escritos a próprio punho pelo prefeito escritor Graciliano Ramos, além de 

fotos e jornais da época que divulgaram notícias sobre a escrita transgressora exibida 

nestes relatórios.  

Promover a reflexão sobre o gênero relatório, a partir da revisão do conceito, do 

formato da função sócio comunicativa que exerce, tomando como ponto de partida o 

exame da transgressão deste gênero, observada nos relatórios públicos de Graciliano 

Ramos e, simultaneamente, divulgar e leitura dos textos não ficcionais do autor e 

vivificar o lado do gestor público deste autor, formou o objetivo geral da pesquisa.  

A tese traçou os seguintes específicos: 1) apresentar as multifaces de Graciliano 

Ramos para que, desse modo, se viabilize a ampliação da trajetória deste personagem; 

2) expor os gêneros discursivos e textuais e sua caracterização sócio retórica, a partir 
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das concepções de autores que pensam o assunto, como Bakthin, Todorov, Jonh Swales, 

Matoso Silveira, Charles Miller; 3) investigar o gênero relatório público através de suas 

características constitutivas e da configuração de sua comunidade discursiva, além do 

seu contexto situacional; 4) levantar e examinar a incidência das figuras de linguagem, a 

partir da obra de Quintiliano, nos textos dos relatórios, prestando atenção nas 

transgressões praticadas pelo escritor gestor, quando comparados com o gênero 

relatório.  

 

2 Transgressão Sertaneja 

As práticas comunicativas dos indivíduos acontecem através de gêneros 

discursivos (orais ou escritos) que predominam em seus espaços coletivos. Esses 

gêneros se formam e se estabelecem nas diferentes esferas sociais a fim de atender às 

necessidades e às carências de comunicação dos grupos que compartilham realidades 

culturais semelhantes. Sendo assim, os gêneros discursivos contribuem para a 

organização do ato comunicativo dessas sociedades.  

Tanto no campo da oralidade quanto no da escrita, o reconhecimento e o 

domínio dos gêneros possibilitam a realização mais efetiva das intenções discursivas de 

seus atores (emissor/receptor). São estas conquistas que conferem liberdade à 

transgressão de determinado gênero, a fim de o enunciador alcançar qualidade estética, 

expressividade e ampliação do seu discurso.  

Um exemplo insigne desta liberdade transgressora pode ser observado nos textos 

dos relatórios oficiais de Graciliano Ramos, que causaram estranhamento na mídia da 

época, devido à contravenção da linguagem oficial do gênero relatório. 

A repercussão da infração da escritura de um gênero, quando amplamente 

divulgada na mídia, como aconteceu com os relatórios citados, merece observação 

atenta quanto à recepção estética e social apreendida pelo público leitor da época, bem 

como os reflexos dessa ruptura na mídia contemporânea.  

Os gêneros textuais apresentam regularidades recorrentes quanto ao seu formato, 

seus termos de construção retórica, tipos e formas de organização da sua mensagem, 

que possibilitam não só a identificação entre os demais gêneros que circulam nas 
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diferentes esferas sociais, mas também a orientação quanto a sua utilização apropriada 

pelos sujeitos envolvidos na ação discursiva.  

Sobre a necessidade desta orientação didática nos cursos de comunicação social, 

recorro às palavras do professor Melo  (2010, p. 23):  

 

[...] os jovens diplomados encontram resistências para ingresso no 
mercado de trabalho, desconhecedores que são, em grande maioria, das 
especificidades do relato jornalístico e de sua aderência a um sistema 
que os diferencia por gêneros, formatos e tipos, determinados pelos 
antigos e novíssimos suportes. 

 

Não só no âmbito das instituições, públicas ou privadas, e da mídia oficial, mas 

também no acadêmico, o gênero relatório circula intensamente entre os indivíduos, 

desempenhando ações comunicativas que extrapolam a função informativa, uma vez 

que também contribuem para a participação efetivas dos indivíduos na administração 

destas instituições. 

Assim como acontecem em outros gêneros textuais, são suas características 

constitutivas que lhe definem como gênero relatório e que permitem o seu 

reconhecimento e a sua reprodução em sua comunidade discursiva. A natureza do 

relatório “um documento público e/ou publicizável” (LIMA, 1994, p.109), obedece a 

regras redacionais que valorizam a impessoalidade, a norma culta da língua e o uso de 

termos técnicos e rígidos. Pode-se dizer que esse tipo de texto tem um estilo geral 

estabelecido, ou seja, não se admite um estilo individual (BAKHTIN, 2010, p. 265-

2663).   

A divulgação administrativa, especificamente a que acontece através dos 

documentos oficiais, frequentemente, fica à margem dos estudos sobre os processos 

comunicacionais, talvez, pela sua essência mais restrita de circulação.  

No entanto, a difusão das ações administrativas, principalmente a pública, 

segundo o autor Ney (1954, p. 10), “é uma tarefa que requer mais do que os 

administradores ocasionais, mesmo quando eficientes – isto é, requer verdadeiros 

especialistas em divulgar ideias”. 

                                            
3 Os gêneros do discurso. In Estética da Criação Verbal. 
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Assim foi Graciliano Ramos quando escreveu os relatórios públicos sobre a sua 

administração pública na cidade de Palmeira dos Índios – um especialista transgressor 

do gênero relatório que, através de sua intimidade com a linguagem artística, conferiu 

sabor e encanto aos textos destes documentos. 

 

3 Informação e Literatura nas Gavetas da Prefeitura de Palmeira dos Índios: 

Conjunturas de Criação  

 Os dois relatórios administrativos escritos por Graciliano Ramos, um no ano de 

1929 e o outro em 1930 prestando contas de sua gestão ao então governador de Alagoas, 

Álvaro Paes, foram publicados pela primeira vez no Diário Oficial do Estado de 

Alagoas, precisamente no dia 24 de janeiro, o primeiro, e 16 de janeiro o segundo.  

Desde a primeira divulgação, estes documentos causaram espanto e admiração 

nos leitores da época, mesmo naqueles que conheciam o perfil duro, justo e enxuto de 

Graciliano Ramos, quando fazia uso da palavra. 

Foi um destes leitores espantados com o estilo artístico dos relatórios, que 

desconfiou da alta qualidade literária do seu autor.  Esse leitor era o poeta e proprietário 

da Editora Schimidt4, Augusto Frederico Schimidt que, com seu faro apurado para 

farejar escritores de alto nível, apontou que, muito provavelmente, o autor daqueles 

documentos escondia um precioso romance em suas gavetas. Acertou. Augusto 

Schimidt revelou para o mundo o autor de Caetés, publicando a obra no ano de 1933. 

Sobre esta cena, Graciliano Ramos escreveu: 

 

.... Nunca passei disso. Em fim de 1915, embrenhei-me de novo em 
Palmeira dos Índios. Fiz-me negociante, casei-me, ganhei algum 
dinheiro, que depois perdi, enviuvei, tornei a casar, enchi-me de 
filhos, fui eleito Prefeito e enviei dois relatórios ao governador. 
Lendo um desses relatórios, Schimidt imaginou que eu tinha algum 
romance inédito e quis lança-lo. Realmente, o romance existia, um 
desastre. Foi arranjado em 1926 e apareceu em 1933. Em princípio de 
1930 larguei a Prefeitura e dias depois fui convidado para diretor da 
Imprensa Oficial. Demiti-me em 1931. (RAMOS, 1980, p. 103). 
 
 

                                            
4 Fundada em 1930 no Rio de Janeiro, foi a primeira editora a publicar a obra Caetés, de Graciliano Ramos. 
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 A leitura dos dois relatórios revela que Graciliano Ramos ignorou o tom oficial 

da linguagem predominante nestes documentos. Porém, em nenhum momento, 

encontram-se vestígios de um escritor que não dominava as regras da língua materna e 

nem as do gênero relatório, pelo contrário, indica um escrevente com rigor técnico e 

apurado, capaz de dizer muito com poucas palavras e consciente da transgressão 

linguística que cometia. Nesta violação, a qualidade estética de Graciliano Ramos salta 

aos olhos de quem lê seus relatórios, bem como o estilo objetivo e preciso quando o 

autor usa as palavras.  Nenhum substantivo ou verbo era jogado no papel sem o cuidado 

que merecia.  

 Os adjetivos sempre foram regrados. Todas as palavras passavam pelo crivo de 

quem as conheciam muito bem e sabia manejá-las com criatividade e rigor que, na 

construção pronta, encantavam todos que as liam.  

 

4 Figuras de Linguagens: um caminho para a transgressão do gênero Relatório 

Os relatórios de Graciliano Ramos se tornaram famosos devido à qualidade 

estética que se apresenta em sua escritura.  O tom irônico, artístico e sincero conferiu 

aos relatórios de Graciliano Ramos um status de proclamador do talento do autor – 

Graciliano Ramos.  

Percebe-se na leitura destes documentos fartura de expressões irônicas, 

carregadas de humor e metáforas que, certamente, contribuíram na criação de um texto 

artístico e transgressor.   

Sabe-se que as figuras de linguagens são frequentemente utilizadas no campo da 

literatura artística e que estas expressões conferem a estes textos poesia e encantamento.  

Por outro lado, orienta-se que essas figuras fiquem distantes dos textos oficiais, 

didáticos, informativos, etc., ou seja, daqueles que valorizam o fato real e a 

objetividade.  

Para escrever seus relatórios, Graciliano Ramos ignorou as regras do gênero para 

seguir o seu tino literário e o seu estilo individual de escrita.  Não fez esta ruptura por 

ignorância das características textuais e de formato que definem o gênero relatório, pois 

em carta a sua amada Heloisa, Graciliano Ramos mostrou-se conhecedor das regras da 

escritura dos textos oficiais: “Tanta gravidade, tanta medida, só vejo em documentos 
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oficiais. Até sinto desejo de começar esta carta assim: “Exma. Sra.: tenho a honra de 

comunicar a v. exa., etc.” (RAMOS, 1980, p. 85). 

 

5 Unidade de análise dos relatórios: figuras de linguagem  

Presidiu a análise da pesquisa as figuras de linguagem apresentadas na obra de 

Quintiliano de Calahorra. Optou-se pelas concepções deste autor, por este ter sido um 

dos primeiros estudiosos do antigo Império Romano a apresentar uma obra completa 

sobre as figuras de linguagem. Até hoje, a obra deste pensador é uma fonte de pesquisa 

para os estudos contemporâneos que envolvem o campo das figuras de linguagem. 

Segundo Quintiliano de Calahorra5, a definição de figura de linguagem se 

confunde com o significado dos tropos6.  

 

Tropos más frecuentes por razón de su significado: metáfora, 
sinécdoque, metonimia, antonomasia, onomatopeya, catacresis. – Los 
tropos utilizados en virtud de adorno: epíteto, alegoría, enigma, 
ironía, perífrasis, hipérbaton, hipérbole. (QUINTILIANO, 2001, p. 
243). 

 

Sobre esta semelhança entre tropo e figuras o autor esclarece que ambas 

aparecem, frequentemente, juntas no mesmo discurso, pois “la expresión se puede 

transformar en uma figura tanto com palavras utilizadas em sentido metafórico como 

próprio”. (p. 281). 

Aponta, ainda, Quintilino que o significado de figuras vem do grego “schémata” 

que remete à atitude. Esta relação de significado faz sentido devido à ideia de 

transformação do texto, causada pela utilização destas figuras -  “transforman el 

lenguaje” (CALAHORRA, 2001, p. 277). Também, diz Quintiliano: “es uma 

configuración del linguaje, que se aparta del modo común de hablar y em primer lugar 

se presenta”. (2001, p. 279). 

                                            
5 Quintiliano de Calahorra ( Calahorra, 30 – 96 a. C), conceituado retórico e professor do Império Romano. 
 
6 Tropo é um truque artístico -  cum virtute – de significado próprio de uma palavra ou de uma expressão a outro 
significado.  (CALAHORRA, 2001, p. 243). Tradução do autor. 
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Foram levantadas as figuras de linguagem presentes na obra de Quintiliano para 

que, no momento seguinte, seja possível confrontar as incidências destas figuras nos 

relatórios públicos de Graciliano Ramos. 

Destaca-se deste conjunto a metáfora, muito valorizada por Graciliano Ramos 

em seus relatórios, e que encontramos em Quintiliano um grande amante deste recurso: 

 

[El tropo] más frecuente y, por otra, el más hermoso entre todos, quiero 
decir la translatio – traslación del significado -, que en griego se llama 
metaphorá. Ella es ciertamente de tal modo, tanto por la misma 
naturaleza a nosotros dispensada, que hasta las personas incultas y sin 
advertirlo la usan, como tan agradable y resplandeciente, que aunque 
aparezca en un discurso, por brillante que éste sea, sin embargo, ella 
refulge  con luz propia […]. (CALAHORRA, 2001, p. 245-247). 

 

 A ironia  apontada por Quintiliano: 

[…] en la figura de la ironía se trata del fingimiento de toda la 
intención, que se trasluce más que se manifiesta, de suerte que allí – en 
el tropo – las palabras son contrarias unas a otras, mientras aquí – en la 

ironía como figura -  se contrapone el sentido a la expresión 
completa y a su tono, y a veces la configuración entera de un caso, hasta 
una vida entera parece tener en sí ironía, cual pareció tener la de 
Sócrates (pues por eso se le llamó eíron, - ‘El Irónico’ – porque se hacía 
el ignorante y admirador de los otros como si fueran sabios). 
(CALAHORRA,2001, p. 315-317). 

 

 

5.1 Figuras de Linguagem no Relatório I (ano 1.929) 

Na apresentação do primeiro relatório, a formalidade ao se dirigir ao superior é 

preservada, bem como a exposição direta do objetivo do documento. 

 

Ao Governador do Estado de Alagoas 
Exmo. Sr. Governador: 
Trago a V. Excia. um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura 
de Palmeira dos Índios em 1928.  
Não foram muitos, que os nossos recursos são exíguos. Assim 
minguados, entretanto, quase insensíveis ao observador afastado, que 
desconheça as condições em que o Município se achava, muito me 
custaram. 

 

 Nota-se, nestas linhas iniciais o lampejo dos primeiros vestígios de uma escrita 

rigorosa e artística.  
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A utilização de verbos na primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, 

revela sentimentos de um prefeito insatisfeito com os resultados do seu trabalho, pois 

“os recursos são exíguos”, e de um homem indignado com as mazelas de sua gente, 

invisível ao mundo. “Assim minguado, entretanto, quase insensíveis ao observador 

afastado, que desconheça as condições em que o Município se achava, muito me 

custaram.” 

 Percebe-se uma recorrência da ironia e das metáforas no desenvolvimento dos 

relatórios, o que sugere uma intenção de dizer muito além do que se vê no enunciado, 

além de revelar o ponto de vista do autor em relação a uma situação, fato ou pessoas.   

Na abertura do Relatório I, intitulado de “Começos”, o tom irônico, manifestada 

através da ironia, a metáfora e a hipérbole surgem com vigor, pode-se dizer que todo 

o enunciado é marcado por estas figuras:  

 

Ironia / metáfora / hipérbole 

O Principal, o que sem demora iniciei, o de que dependiam todos os 
outros, segundo creio, foi estabelecer alguma ordem na 
administração. Havia em Palmeira dos Índios, inúmeros prefeitos 
(hipérbole): os cobradores de impostos, o comandante do 
destacamento, os soldados, outros que desejassem administrar 
(metáfora). Cada pedaço do Município tinha a sua administração 
particular, com prefeitos e coronéis e prefeitos inspetores de 
quarteirões (ironia). Os fiscais, esses resolviam questões de 
politica e advogava (ironia).   
 

 Na expressão “alguma ordem” está implícita a leitura de uma cidade acostumada 

a conviver com a desordem administrativa e social e que, se a intenção for arrumar a 

casa, terá de realizar um trabalho audacioso e arriscado.  

A hipérbole aparece quando o autor se refere aos inúmeros prefeitos da cidade. 

A expressão revela, além do exagero, também a intenção sarcástica de retratar a 

realidade, o que indica fusão de duas figuras, característica que demarca o estilo de 

Graciliano Ramos como híbrido e que transita em fronteiras dos estilos jornalismo / 

documento / literatura. 

 No seguinte trecho, é possível depreender e comprovar, simultaneamente, o jeito 

bruto e suave de escrever de Graciliano Ramos, valendo-se do recurso da metáfora e do 

eufemismo: 
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Metáfora / ironia / Disfemismo 

Para que semelhante anomalia desaparecesse lutei com tenacidade e 
encontrei obstáculos dentro da Prefeitura e fora dela dentro, uma 
resistência mole, suave, de algodão em rama (metáfora); fora, uma 
campanha sorna, obliqua, carregada de bílis (disfemismo). 
Pensavam uns que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor (ironia), 
que administra melhor do que todos nós: outros me davam três meses 
para levar um tiro. 
 

 

O texto dos relatórios causa espanto no leitor não somente pela beleza estética 

que apresenta, mas porque a todo instante a informação é exposta de maneira muito 

franca e abrupta, ou seja, sem manobra. Neste caso, enquanto a ironia pode ser 

apreendida em todo o percurso do texto, a metáfora aparece poeticamente na expressão 

“uma resistência mole, suave, de algodão em rama”.  

 Em outro trecho observa, além da ironia , a figura da perífrase:  

 

Dos funcionários que encontrei em janeiro do ano passado restam 
poucos: saíram os que faziam politica e os que não faziam coisa 
nenhuma (ironia). Os atuais não se metem onde não são necessários, 
cumprem as suas obrigações e, sobretudo, não se enganam em contas. 
Devo muito a eles. Não sei se a administração do Município é boa 
ou ruim. Talvez pudesse ser pior. (Perífrase). 

  

Marcas da linguagem coloquial também marcam o tom dos relatórios. Neste 

trecho a expressão “não se metem onde não são necessários” comprova a afirmação. 

A utilização da figura de linguagem da perífrase é bem recorrente no 

desenvolvimento dos dois relatórios, pois ao longo dos documentos percebe-se o 

abrandamento de expressões que suavizam o texto.  

Nos seguintes trechos observam-se estas figuras: 

 

Perífrase 
A receita, orçada em 50:000$000, subiu, apesar de o ano ter sido 
péssimo, a 71:649$290, que não foram sempre bem aplicados por 
dois motivos: porque não me gabo de empregar dinheiro com 
inteligência (perífrase) e porque fiz despesas que não faria se elas 
não estivessem determinadas no orçamento.  
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Ironia 
A iluminação da cidade custou 8:921$800. Se é muito, a culpa não é 
minha: é de quem fez o contrato com a empresa fornecedora de 
luz. (ironia). 
 

 Ironia 

Houve 1:069$700 de despesas eventuais: feitio e concerto de 
medidas, materiais para aferição, placas. 724$000 foram-se para 
uniformizar as medidas pertencentes ao Município. Os litros aqui 
tinham mil e quatrocentos gramas. Em algumas aldeias subia, em 
outras descia (ironia). Os negociantes de cal usavam caixões de 
querosene e caixões de sabão, a que arrancavam taboas, para enganar 
o comprador. Fui descaradamente roubado em compras de cal para os 
trabalhos públicos.  

 

 É possível notar o uso da metáfora reforçando o tom irônico do autor: 

 
No cemitério enterrei (metáfora) 189$000 pagamento ao coveiro e 
conservação.   
 
Os escrivães do júri, do cível e da policia, o delegado e os oficiais de 
justiça levaram (metáfora).1:843$314.  
 

 Nestes casos, percebe-se que Graciliano Ramos utilizou os verbos “enterrei” e 

“levaram” com a intenção de dizer algo além do que o enunciado se propõe que, num 

primeiro momento, é o de informar as despesas com estas instâncias.  No primeiro caso, 

cria-se um efeito de sentido combinatório com o contexto do cemitério que é o de 

enterrar pessoas, além de ser possível a interpretação de jogar o dinheiro fora. Já no 

segundo exemplo, pode ser dizer que o autor sugere um ambiente de corrupção onde 

trabalham estes oficiais.  

 No parágrafo que trata das despesas com a Administração, predominam  as 

seguintes figuras: 

 

Disfemismo / Ironia / Polissíndeto 

Porque se derrubou a Bastilha um telegrama; porque se deitou uma 
pedra na rua um telegrama; porque o deputado F. esticou a canela 
(disfemismo) um telegrama. Dispêndio inútil. Toda a gente sabe que 
isto por aqui vai bem, que o deputado morreu, que nós chorámos 
e que em 1559 D. Pero Sardinha foi comido pelos Caetés. (ironia). 
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 A utilização da expressão “esticou a canela”, além de ser um exemplo  de 

alegoria sarcástica, é de uso popular e, portanto,  predominante no campo da oralidade. 

A repetição do conectivo “porque” também caracteriza a figura do polissíndeto que, 

neste caso, reforça a ideia de tédio e desdém por atividades inúteis que são realizadas na 

prefeitura. 

 Mais adiante, no tópico “Arrecadação” do Relatório I, o disfemismo foi 

empregado para depreciar o perfil dos vendedores da cidade.  

 

As despesas com a cobrança dos impostos montaram a 5:602$244. 
Foram altas porque os devedores são cabeçudos (disfemismo). 
 

 

 No item “Limpeza Pública Estradas”, percebe-se o uso da enumeração crescente 

de palavras para criar um efeito cumulativo no texto. A figura utilizada para se 

conseguir este efeito é a gradação: 

 

Gradação 

(...) Cuidei bastante da limpeza pública. As ruas estão varridas: retirei 
da cidade o lixo acumulado pelas gerações que por aqui passaram: 
incinerei monturos imensos que a Prefeitura não tinha suficientes 
recursos para remover. Houve lamurias e reclamações por se haver 
mexido no cisco preciosamente guardado em fundos de quintais; 
lamurias, reclamações e ameaças por que mandei matar algumas 
centenas de cães vagabundos; lamurias, reclamações, ameaças, 
guinchos, berros e coices dos fazendeiros que criavam bichos nas 
praças.  
  

 

 Quando o prefeito escreve o Posto de Higiene, pode-se dizer que fez uso de um 

metônimo (uma instância da metonímia), ao utilizar a palavra “prophylaxia” para se 

referir à limpeza do munícipio.  

Em falta de verba especial, inseri entre os dispêndios realizados com 
a limpeza pública os relativos à prophylaxia (metonímia) do 
Município. 
 

   

 No trecho seguinte “Terrapleno da Lagoa” a metáfora e a hipérbole foram 

utilizadas para falar das constantes reclamações que o prefeito ouvia dos munícipes: 
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   Durante meses mataram-me o bicho do ouvido (metáfora) com 
reclamações de toda a ordem contra o abandono em que se deixava a 
melhor entrada para a cidade. Chegaram lá pedreiros outras 
reclamações surgiram, porque as obras irão custar um horror de 
conto de réis (hipérbole), dizem. 

 
   Custarão alguns, provavelmente. Não tanto quanto as pirâmides do 

Egito (hipérbole), contudo, o que a Prefeitura arrecada basta para que 
nos resignemos ás modestas tarefas de varrer as ruas e matar 
cachorros. (ironia). 

 

 Na conclusão deste trecho, a perífrase e a ironia também aparecem para dar a 

expressividade desejada pelo prefeito-escritor: 

 

Convenho em que o dinheiro do povo poderia ser mais útil se 
estivesse nas mãos, ou nos bolsos, de outro menos incompetente 
do que eu (perífrase): em todo caso, transformando-o em pedra, cal, 
cimento, etc, sempre procedo melhor que se o distribuísse com os 
meus parentes, que necessitam, coitados (ironia).  

 

  Na conclusão do primeiro relatório, expressões como “do tempo das 

candeias de azeite”, “recorrer ao espiritismo” “convenci-me de que o código era uma 

espécie de lobisomem”, conferem ao texto uma forte dose de ironia que, neste caso, a 

expressividade foi adquirida através da hipérbole e da metáfora. 

Constava a existência de um código municipal, coisa inatingível e 
obscura. Procurei, rebusquei, esquadrinhei, estive quase a recorrer 
ao espiritismo (hipérbole), convenci-me de que o código era uma 
espécie de lobisomem (metáfora). 
 
 

Finalmente, na conclusão do primeiro relatório o autor faz uso de várias figuras 

de linguagens que conferem ao texto uma qualidade estética admirável e um 

distanciamento do gênero relatório. Nota-se a presença da perífrase, da ironia, da 

metáfora, da antítese, do Oximoro. Para ilustrar este jogo de figuras de linguagem, na 

integra o desfecho do documento: 

 

Procurei sempre os caminhos mais curtos. Nas estradas que se 
abriram só há curvas onde as retas foram inteiramente 
impossíveis (Antítese). Evitei emaranhar-me em teias de aranha 

(Metáfora). Certos indivíduos, não sei porque, imaginam que 
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devem ser consultados; outros se julgam com autoridade bastante 
para dizer aos contribuintes que não paguem impostos (ironia). 
Não me entendi com esses. Há quem ache tudo ruim, e ria 
constrangidamente, e escreva cartas anônimas, e adoeça, e se morda 
por não ver a infalível maroteirazinha (Oximoro), a abençoada 
canalhice (Oximoro), preciosa para quem a pratica, mais preciosa 
ainda para os que dela se servem como assumpto invariável; há quem 
não compreenda que um ato administrativo seja isento da ideia de 
lucro pessoal; ha até quem pretenda embaraçar-me em coisa tão 
simples como mandar quebrar as pedras dos caminhos. Fechei os 
ouvidos (??) , deixei gritarem arrecadei 1:325$500 de multas. Não 
favoreci ninguém. Devo ter cometido numerosos disparates. Todos 
os meus erros, porem foram erros da inteligência que é fraca. 
(perífrase) Perdi vários amigos, ou indivíduos que possam ter 
semelhante nome. Não me fizeram falta. Há descontentamento. Se a 
minha estada na Prefeitura por esses dois anos dependesse de um 
plebiscito, talvez eu não obtivesse dez votos. Paz e prosperidade. 
Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 1929. 

 

 

5.2 Figuras de Linguagem no Relatório II (ano 1930) 

No segundo relatório, o prefeito Graciliano Ramos deu continuidade ao seu 

estilo de redigir estes documentos oficiais. A presença das figuras de linguagem está 

presente por todo o texto, assim como a qualidade estética.  

Como acontece no primeiro relatório, observa-se neste a predominância das 

figuras da ironia, da metáfora, da perífrase e da ironia sarcástica, porém o autor 

acrescenta a hipérbole, a personificação e a metonímia, em alguns trechos.  

Na apresentação deste relatório, Graciliano Ramos de dirige ao Governador de 

maneira muito direta e demonstrando pouca paciência: 

 

Sr. Governador: - Esta exposição é talvez desnecessária. O balanço 
que remeto a V. Excia. mostra bem de que modo foi gasto em 1929 o 
dinheiro da Prefeitura Municipal de Palmeira dos índios. E nas contas 
regularmente publicadas há pormenores abundantes, minudencias que 
excitaram o espanto benévolo da imprensa. 

 
 

Além desta aparente urgência do autor, há indício do reconhecimento da 

repercussão positiva do primeiro relatório na imprensa: “E nas contas regularmente 

publicadas há pormenores abundantes, minudencias que excitaram o espanto benévolo 

da imprensa”. 
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Logo após a abertura do relatório, a parte seguinte apresenta como a receita atual 

da prefeitura e como esse valor foi administrado.  

Em alguns trechos do relatório, Graciliano Ramos economiza tantas palavras e é 

tão objetivo que a informação é transmitida através de um único período simples, como 

se vê no item “Gratificações”: “Estão reduzidas”. Pode-se dizer que esta expressão, 

apesar de curta, foi pensada esteticamente, pois alcança uma expressividade que 

combina com a ideia pretendida pelo autor, ou seja, se vale da economia de sentenças 

para reforçar a ideia de economia das gratificações.  

 

Personificação 

A presença desta figura de linguagem traz ao relatório um tom sarcástico que 

reforça e evidencia o caráter irônico destes documentos. A parte intitulada “Cemitério” 

diz: 

Pensei em construir um novo cemitério, pois o que temos dentro em 
pouco será insuficiente, mas os trabalhos a que me aventurei, 
necessários aos vivos, não me permitiram a execução de uma obra, 
embora útil, prorrogável. Os mortos esperarão mais algum tempo 
(personificação). São os munícipes que não reclamam. 

 

Antítese, Ironia e Onomatopeia 

A prefeitura foi intrujada quando, em 1920, aqui se firmou um 
contrato para o fornecimento de luz. Apesar se ser negócio referente à 
claridade, julgo que assinaram aquilo às escuras (antítese). E um 
bluff (onomatopeia). Pagamos até a luz que a lua nos dá. (ironia). 
 

  

  O trecho seguinte traz às contas das despesas gastas com higiene, além da 

ironia em toda a construção, a personificação dos animais incomodados com a limpeza 

das ruas. Parece que eles tomaram uma decisão – a de que naquela cidade o espaço não 

era mais apropriado para suas vidas.  

No item que refere à instrução, é possível depreender tédio e descrença nas ações 

praticadas dentro das escolas de Palmeira dos Índios. O prefeito revela uma realidade 

impregnada pelo ensino de baixa qualidade e pela ignorância transmitida por gerações.  
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Não creio que os alunos aprendam ali grande coisa. Obterão, contudo, 
a habilidade precisa para ler jornais e almanaques, discutir política e 
decorar sonetos, passatempos acessíveis a quase todos os roceiros.  
 

   

Ao relatar sobre os gastos com viação e obras públicas o tom irônico é reforçado 

com o uso da metáfora e da metonímia:  

 

Possuímos uma teia de aranha de veredas muito pitorescas 
(metáfora), que se torcem em curvas caprichosas, sobem montes e 
descem vales de maneira incrível. O caminho que vai a Quebrangulo, 
por exemplo, original produto de engenharia tupi tem lugares que só 
podem ser transitados por automóvel Ford (metonímia) e por 
lagartixa. Sempre me pareceu lamentável desperdício consertar 
semelhante porcaria (disfemismo). 

 

 As metáforas, as ironias, os eufemismos e as hipérboles continuam presentes por 

todo o percurso do relatório, como se pode observar: 

 

Metáfora  

A população minguada, ou emigrava para o sul do País ou se fixava 
nos municípios vizinhos, nos povoados que nasciam perto das 
fronteiras e que eram para nós umas sanguessugas (metáfora). 

 

 Este trecho se encontra no parágrafo “Produção” e algo interessante pode ser 

observado nele, além da figura de linguagem. Sua leitura remete ao cenário da obra 

Vidas Secas que é marcado pela ação nômade de Fabiano e de sua família. A vida deles, 

além de minguada, é marcada pela mudança sem rumo. “Suspirou. Que havia de fazer? 

Fugir de novo, aboletar-se noutro lugar, recomeçar a vida”. (RAMOS, 2006, p. 111). 

 

Metáfora e alegoria sarcástica (disfemismo) 

E o palmeirense afirmava, convicto, que isto era a princesa do sertão 
(metáfora). Uma princesa, vá lá, mas princesa muito nua, muito 
madraça, muito suja e muito escavacada (disfemismo). 

 Disfemismo 

Cannafistula era um chiqueiro (disfemismo). Encontrei lá o ano 
passado mais de cem porcos misturados com gente. Nunca vi tanto 
porco (disfemismo). 
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Perífrase e ironia 

Não pretendo levar ao público a ideia de que os meus 
empreendimentos tenham vulto. Sei perfeitamente que são 
miuçalhas (perífrase). Mas afinal existem. E comparados a outros 
ainda menores, demonstram que aqui pelo interior podem tentar-se 
coisas um pouco diferentes dessas invisíveis sem grande esforço 
de imaginação ou microscópio (ironia).  

 

Disfemismo  

Sei bem que antigamente os agentes munícipes eram zarolhos 
(disfemismo). Quando um infeliz se cansava de mendigar o que lhe 
pertencia, tomava uma resolução heroica: encomendava-se a Deus e 
ia à capital. E os prefeitos achavam razoável que os contraventores 
fossem punidos pelo Sr. Secretário do Interior, por intermédio da 
polícia. 

 

Metáfora 

O esforço empregado para dar ao Município o necessário é vivamente 
combatido por alguns pregoeiros de métodos administrativo originais. 
Em conformidade com eles, deveríamos proceder sempre com a 
máxima condescendência, não onerar os camaradas, ser rigorosos 

apenas com os pobres diabos sem proteção (metáfora), diminuir a 
receita, reduzir a despesa aos vencimentos dos funcionários, que 
ninguém vive sem comer, deixar êsse luxo de obras públicas à 
Federação, ao Estado ou, em falta destes, à Divina Providência 
(Antonomásia). 

 

Na finalização deste segundo relatório, no item “Projetos” a metonímia, o tom 

irônico e a hipérbole, o epíteto são responsáveis pelo tom divertido do artístico do 

trecho: 

 

Iniciarei, se houver recursos, trabalhos urbanos. Há pouco tempo, 
com a iluminação que temos, pérfida, dissimulavam-se nas ruas sérias 
ameaças à integridade das canelas imprudentes (metonímia) que por 
ali transitassem em noites de escuro (epíteto). Já uma rapariga aqui 
morreu afogada no enxurro. Uma senhora e uma criança, arrastadas 
por um dos rios que se formavam no centro da cidade, andaram 
rolando de cachoeira em cachoeira e danificaram na viagem 
braços, pernas, costelas e outros órgãos apreciáveis. (ironia). 

 

 Perífrase / Metáfora 

Ficarei, porém, satisfeito se levar ao fim as obras que aceitei. É uma 
pretensão moderada, realizável. Se não realizar, o prejuízo não será 
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grande. O Município, que esperou dois anos, espera mais um. Mete 
na Prefeitura um sujeito hábil (perífrase) e vinga-se dizendo de 
mim cobras e lagartos (metáfora). 

 

  

6 Considerações finais 

A partir do levantamento e das incidências das figuras de linguagem nos 

relatórios de Graciliano Ramos, pode-se chegar a algumas conclusões sobre o perfil 

destes textos e, desta forma, avançar na análise comparativa com o gênero relatório. 

Observou-se que o tom irônico é instaurado nos relatórios não somente pelo uso 

da figura da ironia, mas pela soma desta com outras figuras que, no conjunto, compõe 

um texto de qualidade estética que valoriza o tom jocoso, metafórico e o poético.  

A metáfora e a ironia predominam nos dois relatórios reforçando, assim, o perfil 

conotativo dos relatórios. Dessa forma, estes textos se afastam do tom oficial pertinente 

ao gênero relatório, caracterizando uma ruptura da comunidade discursiva dos gabinetes 

e das instituições. 

No primeiro, de acordo com o levantamento, o autor atribuiu ao texto um tom 

mais irônico em relação ao segundo que, sobre aquele, valorizou mais o disfemismo, ou 

seja, o tom sarcástico e difamador.  

O tom irônico no primeiro e o mais irritado no segundo conferem aos relatórios 

um perfil textual subjetivo, pois não só a visão, mas também a emoção do escritor sobre 

um contexto se revela nos parágrafos, através da expressividade conferida pelo uso das 

figuras.  

A incidência destas figuras tem o poder, não só de transfigurar o sentido e o 

estilo do texto, mas também o de revelar o sentimento e o ponto de vista do autor, no 

momento da escrituração.  

Nesse sentido, elas (as figuras) são reveladoras do cansaço do prefeito escritor 

em relação à impessoalidade de garantir transformações sociais. Tanto o é, que a carta 

de amor que escreve à Dona Heloísa traz um sentimento de culpa por tocar no assunto 

política e sua insatisfação com o cargo.  

São nos gêneros ficcionais que as figuras de linguagem desempenham a essência 

de sua função – a de transformar a realidade e a de conferir qualidade estética e de 
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encantamento ao enunciado. Para o professor Massaúd Moisés (2004, p. 188) são as 

figuras de linguagem “recursos linguísticos que alteram a disposição normal dos 

membros da frase, com vistas a criar um efeito imprevisto, não necessariamente de 

índole artística ou erudita.” 

Diferentes destes gêneros estão os que circulam na esfera das organizações. A 

linguagem dos textos oficiais deve se aproximar o mais possível da realidade, ou seja, o 

uso denotativo das palavras deve ser valorizado para que, dessa forma, o texto incorpore 

o tom da objetividade e do distanciamento dos sentimentos do autor e da mensagem. 

Nos textos dos relatórios, a presença das figuras de linguagem contribuiu para 

expressar os sentimentos do prefeito Graciliano Ramos sobre a situação política e social 

do povo de Palmeira dos Índios, além de revelar o potencial literário do escritor. São 

através delas, das figuras, que se torna possível traçar o perfil homem, do gestor e do 

escritor Graciliano Ramos. 

A presença das figuras que caracterizam a ironia e o disfemismo confere aos 

relatórios públicos de Graciliano Ramos tom irônico e explosivo e retratam o perfil de 

um gestor inconformado com a injustiça e com o abandono social, recorrentes em 

Palmeira dos Índios.  

Também é através das figuras que se conhece a retidão de caráter, a firmeza e a 

conduta ética do prefeito que não via no setor público a chance de enriquecimento fácil 

e nem a oportunidade para ganhar status e prestígio social. Ao contrário, via no trabalho 

público o desgaste físico e mental, além do fardo pessoal que as atividades municipais 

lhe conferiam.  

Sobre isso, escreveu Graciliano, em uma das cartas de amor enviadas à Heloísa:  

 

A prefeitura? Sim, foi ela que interrompeu a viagem que eu tinha 
certa para amanhã. A propósito: que história é essa de posição 
elevada? Enganaram-te, minha filha. Para os cargos de administração 
municipal escolhem de preferência os imbecis e os gatunos. Eu, que 
não sou gatuno, que tenho na cabeça uns parafusos de menos, mas 
não sou imbecil, não dou para o ofício e qualquer dia renuncio. Por 
tua culpa, meu amor, toco num assunto desagradável e idiota. Isto 
não vale nada. (RAMOS, 1980, p. 97). 
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 Ao elencar a palavra “renuncio” em sua carta, Graciliano Ramos já se posiciona 

descontente com a realidade que vivia. Nos textos dos relatórios, observa-se que as 

figuras de linguagem desempenharam tripla função. Primeiro, são elas que conferem a 

estes relatórios qualidade estética e de expressividade, proporcionando aos seus textos o 

tom e o sabor da arte literária.   

 Também são elas as responsáveis pela transfiguração e transgressão do gênero 

relatório, uma vez que rompem com o padrão da linguagem dos textos oficiais, para 

atribuir ao texto um perfil conotativo e, portanto, passivo de interpretações aguçadas 

pela imaginação do leitor. 

 Por último, o perfil e os sentimentos do gestor Graciliano Ramos podem ser 

apreendidos através destas figuras. Está nelas a expressão de tédio, do desgosto pela 

realidade política e social do município, da consciência crítica do abandono e da 

violência vividas pelo povo do sertão. Mas, também está a manifestação do caráter 

incorruptível e da seriedade do homem político, que tratava com zelo e responsabilidade 

não só a sua administração, mas as palavras que traduziam para ele  o mundo e as 

vivências. 

 Para visualizar a presença das figuras de linguagem nos relatórios públicos de 

Graciliano Ramos, dois gráficos foram elaborados para evidenciar o perfil destes 

documentos através de suas incidências.  

No primeiro gráfico, o objetivo foi representar e comparar os dois relatórios 

através das recorrências das figuras de linguagem para que, desta forma, seja possível 

verificar qual a figura que mais contribui para a transgressão destes documentos. 

No gráfico seguinte, a intenção foi a de evidenciar as figuras que mais 

predominam nos dois relatórios, assim, facilitando a percepção do leitor sobre as que 

mais foram utilizadas pelo autor.  

  

 

 

 

 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 
Gráfico 1 - Perfil dos Relatórios de Graciliano Ramos por Incidência das Figuras 

de Linguagem 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir do levantamento das figuras de linguagem presentes nos dois 

relatórios públicos de Graciliano Ramos. 

 

 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 
Gráfico 2 - Figuras de Linguagem: incidências nos relatórios de Graciliano Ramos 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir do levantamento das figuras de linguagem presentes nos dois 

relatórios públicos de Graciliano Ramos. 

 

Considerações finais 

 O estudo dos relatórios públicos de Graciliano Ramos, na perspectiva da 

transgressão do gênero relatório, foi uma forma de contribuir com o avanço das 

informações sobre os gêneros discursivos e textuais, que circulam nas comunidades 

discursivas da sociedade, por diferentes mídias, e de possibilitar a divulgação de um 

expoente da literatura nacional como gestor municipal que deixou marcas profundas de 

transparência e ética, na administração da cidade de Palmeira dos Índios, através das 

ações e da linguagem.  

 A transgressão do gênero relatório, uma proposta dos objetivos específicos, foi 

demonstrada através do levantamento e das incidências das figuras de linguagem nos 

relatórios de Graciliano Ramos. O tom irônico e muitas vezes satírico e pitoresco, 

presente nestes textos, foi alcançado através do uso das figuras de linguagem. 
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Para conseguir este efeito de sentido, o prefeito escritor fez uso do disfemismo 

que é a figura de linguagem que valoriza “o emprego de palavras contundentes, 

irritadas, violentas, pertencentes à linguagem popular, ao calão e às gírias”. (MOISÉS, 

2004, p. 127). Construções textuais como “Cannafístula era um chiqueiro. Encontrei lá 

o ano passado mais de cem porcos misturados com gente. Nunca vi tanto porco [...], 

ou ainda  “Uma princesa, vá lá, mas princesa muito nua, muito madraça, muito suja 

e muito escavacada [...].”, ambas presentes no relatório II comprovam o tom direto, 

desagradável e carregado de bílis do prefeito escritor.  

A transgressão presente nos relatórios de Graciliano Ramos confere um desvio 

do gênero relatório, no entanto, esta tese aponta que a contravenção não foi realizada 

pelo autor por ignorância às normas constitutivas do gênero dos textos oficiais, mas pela 

sua intenção em ampliar a mensagem e, desta forma, dizer muito além das palavras 

escritas e lidas. Assim, conclui-se que estes relatórios cruzam suas características com 

os gêneros jornalísticos interpretativo e utilitário. As informações divulgadas na mídia 

oficial da época cumpriram a função comunicativa na transmissão da gestão pública, de 

maneira figurada, mas útil e compreensível ao seu público. 

O prefeito escritor utilizou as figuras de linguagem como meio para atingir o seu 

objetivo estético e discursivo, através dos relatórios.  

 O prefeito de Palmeira dos Índios revelou-se para o público através de seus 

relatórios oficiais, artísticos, irônicos, poéticos, secos, mas suaves como algodão em 

rama. 

 Somente um escritor com o perfil de Graciliano Ramos para conseguir o texto 

híbrido misturando os gêneros da literatura artística com os da literatura oficial e que 

resiste ao longo dos anos com vívido interesse para estudos interdisciplinares.  
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