
 
 

Proposta de Redação – Fundamental II 
 
Graciliano Ramos é famoso por, além de seus romances, seus relatórios da época em que foi 
prefeito de uma cidadezinha do interior de Alagoas. Com base nos textos de apoio, imagine que 
você é o prefeito da sua cidade e escreva um relatório de tudo o que você deseja ter feito 
durante o seu mandato, bem como sobre quais dificuldades você acha que terá para 
implementar melhorias e mudanças. Utilize tópicos para organizar melhor o seu relatório; por 
fim, escreva uma conclusão em que será ponderado tudo o que você escreveu no seu relatório.  
 
TEXTO I 
 
Relatório burocrático deu início à carreira de Graciliano Ramos, em Alagoas 
 
Aos 35 anos, Graciliano Ramos foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios (Alagoas). Seu mandato de dois anos 
ficou conhecido pela austeridade com os gastos, a preocupação com o dinheiro público, a construção de escolas 
e melhorias na saúde e no salário dos professores. A renúncia ao cargo se deu pelas pressões políticas contra seu 
trabalho, além da dificuldade no manejo financeiro pela crise que se agravou à época.  
Seus relatórios ironizavam o que acontecia durante seu mandato. Em um deles dizia que havia em Palmeira 
inúmeros “prefeitos”: os cobradores de impostos, o comandante do destacamento, os soldados, outros que 
desejassem administrar.  
 
Os escritos do prefeito chamaram a atenção de jornais, especialmente do editor Augusto Frederico Schmidt, do 
Rio de Janeiro, que, desconfiado de que a pessoa que escrevia aquelas narrativas certamente teria histórias a 
contar, o impulsionou a publicar o seu primeiro romance, Caetés. É considerado na literatura brasileira o melhor 
ficcionista do Modernismo e o prosador mais importante da segunda fase do movimento. 
 

Adaptado de 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/turismo/2018/07/19/interna_turismo,695739/trajetoria-de-graciliano-ramos-em-alag

oas.shtml. Acessado em 18/06/2019.  
 
TEXTO II 
 
RELATÓRIO 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.  
 
COMEÇOS  
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 inúmeros prefeitos: os cobradores de impostos, o 
comandante do destacamento, os soldados, outros que desejassem administrar. Cada pedaço do Município tinha 
a sua administração particular, com prefeitos coronéis e prefeitos inspetores de quarteirões.  
Não sei se a administração do Município é boa ou ruim. Talvez pudesse ser pior.  
  
ILUMINAÇÃO  
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.  
OBRAS PÚBLICAS  
Gastei com obras públicas 2.908$350, que serviram para construir um muro no edifício da Prefeitura, aumentar 
e pintar o açougue público, arranjar outro açougue para gado miúdo, reparar as ruas esburacadas, desviar as 
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águas que, em épocas de trovoadas, inundavam a cidade, melhorar o curral do matadouro e comprar 
ferramentas. Adquiri picaretas, pás, enxadas, martelos, marrões, marretas, carros para aterro, aço para brocas, 
alavancas etc. Montei uma pequena oficina para consertar os utensílios estragados.  
 
CEMITÉRIO 
No cemitério enterrei 189$000 – pagamento ao coveiro e conservação.  
 
CONCLUSÃO 
Procurei sempre os caminhos mais curtos. Nas estradas que se abriram só há curvas onde as retas foram 
inteiramente impossíveis. Certos indivíduos, não sei porque, imaginam que devem ser consultados; outros se 
julgam com autoridade bastante para dizer aos contribuintes que não paguem impostos. Não me entendi com 
esses.  
Não favoreci ninguém. Devo ter cometido numerosos disparates. Todos os meus erros, porém, foram erros da 
inteligência, que é fraca. Há descontentamento. Se a minha estada na Prefeitura por estes dois anos dependesse 
de um plebiscito, talvez eu não obtivesse dez votos. Paz e prosperidade. 
 
Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 1929. 
Graciliano Ramos.  
 

Fonte: https://pt.wikisource.org/wiki/Relatorio_ao_Governador_do_Estado_de_Alagoas. Acessado em 18/06/2019.  
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