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RESUMO 

 Seguindo a metodologia da Literatura comparada que indica a necessidade de 

articular discursos nem sempre evidentes, mas que estão presentes em narrativas 

com temáticas semelhantes, este trabalho pretende mapear, nos romances Seara 

vermelha (1946), de Jorge Amado, e Vidas Secas (1938), de Graciliano Ramos, 

ambas tematizando o impacto do individualismo sobre a existência de famílias de 

camponeses do Nordeste brasileiro. De fato, condenadas às injustiças sociais, as 

famílias de retirantes da seca que povoam os textos narrativos de Seara 

Vermelha e Vidas Secas serão confrontadas às adversidades provocadas pelas 

secas e, assim como os animais irracionais, homens, mulheres, velhos e crianças 

sofrerão as consequências do abandono, do sofrimento psíquico e físico. Assim, 

será a falta de compaixão e de solidariedade, a ausência de políticas públicas que 

amparem os indivíduos que condenará as personagens a sofrerem as 

consequências da seca e os levará à desestruturação do núcleo familiar, 

contribuindo para desumanizar os seres humanos que sofrerão na pele e na alma as 

consequências da miséria social. 
Palavras-chave: Literatura comparada, individualismo, miséria social, migrações, 

narrativas literárias. 
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende, a través de la literatura comparada, provocar un reflejo 
del individualismo, colectivo, comunitario y desarrollar un estudio, con el objetivo de 
comprender los personajes atrapados en un fuerte individualismo, sin la capacidad 
de encontrar fortalezas y salidas colectivas. Así, en las novelas que estudiaremos, 
Vidas Secas (1938), cuyo tema central son las familias de los que se mudan, que 
siempre se mudan a otras ciudades en busca de supervivencia. En Red Harvest 
(1946). El individualismo y la codicia de los terratenientes ricos es la causa 
fundamental de la miseria de los sertanejos. La novela Seara Vermelha y Dry Lives 
nos ayudan a reflexionar sobre el individualismo, el colectivo y la comunidad. El 
presente trabajo contribuye a los estudios de la literatura brasileña y provoca una 
discusión sobre las características de los trabajos referidos que muestran las 
diferencias y similitudes. Para desarrollar el trabajo contamos con la base de 
teóricos, Bauman (2001), Carvalhal (1994), Amado (1946), Ramos (1938), Schmidt y 
Stoltz, (2006) entre otros. 
  
Palabras-clave: Literatura Comparada; Individualismo; Colectivo; Comunidade; 
Vidas Secas, Seara Vermelha.    
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1 INTRODUÇÃO 

A presente monografia visa analisar o individualismo, o coletivismo e o 

comunitário na literatura comparada, presente nas obras Seara Vermelha (1946) e 

Vidas Secas (1938), respectivamente dos escritores brasileiros Jorge Amado e 

Graciliano Ramos. Partindo de tais concepções, ressalta-se que o mundo capitalista 

está vivendo uma grande transformação, impulsionada pelas necessidades de 

acumulação e novas descobertas e, com isso, vem tendo um acumulo de produção. 

Nessa nova modernidade vão assumindo novos setores industriais, como a robótica, 

além de novas tecnologias, e parte desses novos ramos industriais, juntos, 

desencadeiam em crescentes males na sociedade que atormenta a vida do povo: o 

individualismo. De modo que passamos de males mais igualitários para menos 

igualitários. 

Nessa perspectiva, dialogando com as temáticas presentes nas obras 

analisadas, o individualismo dos ricos proprietários de terra leva a causa 

fundamental da miséria dos sertanejos, é um dos problemas que também vem 

acontecendo na zona rural, onde há o cangaço, e eles são vítimas da crueldade dos 

coronéis por causa da individualidade sujeitada aos seres humanos.       

Portanto, o impacto do individualismo provoca injustiças sociais, violências 

sociais e, com isso, o indivíduo, aos poucos, vai adquirindo uma maior autonomia 

em relação ao coletivismo. O individualismo é igualzinho a uma criança que de 

criança vai se transformando em um adulto.  

Com isso, vamos estudar o individualismo, através da família do velho 

Jerônimo e Juncundina, trabalhadores da fazenda do Nordeste, expulsos de suas 

terras, ocorrendo a imigração forçada pelo sertão Nordestino, na obra Literária 

Seara Vermelha (1946). Nesse aspecto, as injustiças dos ricos proprietários de 

terras faz surgir tantos outros problemas como uma vida solitária de interesses, à 

procura de uma vida soluções coletivas para resolver problemas individuais. 

No caso, o individualismo na literatura de Graciliano Ramos (1938), pode-se 

representar pela família de retirantes empurrada pela seca e pela necessidade de 

sobrevivência. Assim, os sertanejos encontram-se numa fazenda abandonada, e o 

patrão, volta à casa, com os problemas causados pela seca. Esse mesmo patrão 

contrata a mão de obra do vaqueiro tornando-o escravizado daquela fazenda. Certo 

dia, a família de Fabiano, não suporta os sofrimentos da secas foge e deixa para 
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trás as terras a dívida com o patrão. 

A nossa pesquisa acontece com a metodologia do estudo comparado.  

Portanto, estudaremos pontos em semelhanças nas obras literárias, Seara Vermelha 

e Vidas Secas. Assim, entende-se, de forma simplória, o que é a literatura 

comparada, quando existem duas literaturas as quais são passíveis de comparação. 

Um dos objetivos dessa pesquisa é buscar outros valores como possibilidade 

da recriação de pactos sociais que levem à felicidade humana (à convivialidade, 

mais especificamente), que devem e podem dialogar com outras áreas do 

conhecimento. Além disso, contribuir para a formação de seres humanos capazes 

de desenvolver abertura para o outro e que sejam capazes de acolher e cuidar do 

outro assim como cuidar de si mesmos.  

Assim, foi realizado, através de uma pesquisa bibliográfica e documental, de 

abordagem qualitativa, que aconteceu através de livros, artigos, pesquisas em sites, 

com objetivo de construir o conteúdo a ser analisado, de ampliação de vocabulário e 

de conceitos, de várias áreas de conhecimento como individualismo, 

comparativíssimo, coletivismo, comunidade, sem eles não teríamos conseguido 

realizar a leitura adequadamente.   

A relevância dessa pesquisa é contribuir para o universo literário, além de 

demonstrar que a raiz dos problemas sociais é o individualismo exacerbado, que 

produz transtornos sociais e provoca, nos seres humanos, um aumento considerável 

dos níveis de separatividade formando indivíduos altamente solitários, vivendo em 

precárias e provisórias relações de solidariedade.    

O conhecimento com a Literatura Comparada aconteceu quando participei, no 

grupo de pesquisa, o meu orientador passou leituras de textos diferentes que me 

incentivou a aprofundar os estudos para o universo da comparação. Assim, por 

causa das minhas inquietações, peguei uma disciplina para entender melhor o 

estudo comparado, com isso, venho trabalhando a comparação nas obras de Jorge 

Amado, especificamente no livro Seara Vermelha e em Vidas Secas de Graciliano 

Ramos. O trabalho está dividido em capítulos, tanto na obra Seara Vermelha (1946) 

quanto em Vidas Secas (1934), as narrativas literárias.        
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2 BREVE HISTÓRICO SOBRE OS ESCRITORES E SUA RELAÇÃO COM A 
LITERATURA 

Jorge Amado, nascido no interior da Bahia, filho de proprietário de fazenda de 

cacau, veio estudar em Salvador onde tornou-se jornalista e escritor de renome 

internacional. É o autor brasileiro, junto com e Paulo Coelho, mais lido e mais 

traduzido em para outras línguas. Assim, podemos considerar que ele divulga a 

cultura brasileira no mundo, pois teve 36 livros traduzidos em 49 idiomas e suas 

ideias são voltadas para a paz e justiça. Amado descobriu para o mundo a religião 

do candomblé, a culinária da Bahia, o jeito de ser baiano, assim desenvolveu uma 

visão específica do Brasil e da cidade do Salvador, como ficção.  

Já Graciliano Ramos foi filiado ao Partido Comunista, é um dos mais célebres 

escritores da chamada geração de 30, que, no século XX trouxe para a cena 

narrativa com os principais problemas sociais do Brasil, elegendo o Nordeste como 

cenário preferencial por seu atraso econômico e social. A obra Graciliano Ramos – 

um romancista voltado para a análise e os motivos psicológicos – a temática do 

egoísmo é um dos sentimentos característicos dominantes nos personagens.    

    O meu interesse com a literatura ocorreu na minha adolescência quando 

realizei minha primeira leitura do paradidático sobre Ilha Perdida (coleção vaga 

lumes). Nunca fui incentivada a leituras em minha casa, mas gostava de livros. 

Todavia, quando cheguei à universidade, eu pensava que currículo fosse trabalhar 

literaturas, mas descobri que o currículo de letras era muito diferente, os 

conhecimentos eram preferencialmente os científicos. Porém, quando soube, o 

professor Humberto Oliveira que, posteriormente, tornou-se meu orientador estava 

fazendo a seleção para bolsista de literatura. Logo fiquei emocionada para conseguir 

essa bolsa e poder iniciar os meus estudos com a literatura.  Assim, destacamos 

que a leitura e a escrita são as duas faces e a liberdade a qual o escritor nos incita, 

logo, não é uma pura consciência abstrata de ser livre.   

A historicidade da literatura não repousa numa conexão de "fatos 
literários" estabelecida post festum, mas no experienciar dinâmico da 
obra literária por parte de seus leitores.  Essa mesma relação dialógica 
constitui o pressuposto também da história da literatura. E isso porque, 
antes de ser capaz de compreender e classificar uma obra, o 
historiador da literatura tem sempre de novamente fazer-se, ele 
próprio, leitor (JAUSS, 1994, p.24).  
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De acordo com Jean Paul Sartre (1966,p.57-58), a liberdade não é, 

propriamente falando:  ela se conquista numa situação histórica, cada livro propõe 

uma libertação concreta a partir de uma alienação particular.  É esse mundo bem 

conhecido que o autor anima e impregna com sua liberdade, e é partir dele que o 

leitor deve realizar a sua libertação concreta: ele dá pé a alienação, à situação, à 

história, é ele que deve e recuperar e assumir, é ele que deve mudar ou conservar, 

para mim e para outros. 

2.1 Compreensões iniciais da Literatura Comparada  

O surgimento da literatura comparada está vinculado à corrente de 

pensamento cosmopolita que caracterizou o século XIX, época em que comparar 

estruturas ou fenômenos análogos, com a finalidade de extrair leis gerais, foi 

dominante nas ciências naturais. Entretanto, o adjetivo “comparado” derivado do 

latim comparativus, já era empregado na Idade Média (CARVALHAL, 1994, p. 8). É 

nesse direcionamento que nessa pesquisa tomaremos como suporte a Literatura 

Comparada, posto que é fundamental para a base dessa pesquisa (Coutinho apud 

Carvalhal, 1994, p.175): 

 

A literatura comparada é o estudo da literatura além das 
fronteiras de um país específico e o estudo das relações entre por 
um lado, a literatura, e, por outro, diferentes áreas do conhecimento 
e da crença, tais como as artes (por exemplo, a pintura, a escultura, 
a arquitetura, a música),a filosofia, a história, as ciências sociais(por 
exemplo, a política, a economia, a sociologia, as ciências, a religião 
etc.  

   

Assim, literatura comparada, portanto, compara obras, cotejando textos de 

diferentes origens e épocas e aprendendo (e apreendendo) cultura, o comparatista 

está constantemente emergindo em alteridade cultural (ALLEGRO, 2004). 
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3 A OBRA SEARA VERMELHA – JORGE AMADO  

Este capítulo trata da obra Seara Vermelha, que reflete a injustiça e o desamparo 

dos pobres explorados pelos coronéis do Nordeste brasileiro.  

Com isso, encontra-se o individualismo presente no personagem Aureliano, o dono 

da fazenda, que, ao vendê-la, deixa trabalhadores e meeiros abandonados na 

caatinga. Consequentemente, foram expulsas as famílias que viviam há muito tempo 

naquelas terras, que têm o sonho de conquistar – irrealizável de conquista – um 

pedaço de terra para viver com seus familiares.   

[...] a luz vermelha ilumina a carta datilografada. Lá na última 
página está a assinatura do doutor Aureliano, primeira coisa que 
Artur começa a ler, a boca pronunciando as palavras em surdina. E 
seus olhos vão se abrindo, sua face vai se alterado. Felícia se 
alarma: Que foi Artur? Alguma desgraça? Que sucedeu ao doutor? A 
voz de Artur é pesada: vendeu a fazenda. E diz que é pra despachar 
todos os colonos (AMADO, 1946, p.48). 

 

O personagem Aureliano não apresentava muita importância pela fazenda do 

sertão. Preocupado com seus interesses comerciais no Rio, deixa a fazenda aos 

cuidados do antigo funcionário, o capataz Artur, individualista que, algumas vezes, 

tratava os colonos aos gritos e que os obrigavam a cumprir as rigorosas leis da 

fazenda. Tinha que comprar e vender seus produtos no mesmo local, ao passo que 

o novo proprietário das terras, com a compra, anuncia um novo investimento, 

visando melhores oportunidades naquela fazenda, não aceitando os antigos 

funcionários de início naquelas terras. 

A vida era difícil e ruim, metade da farinha, do milho e da 
batata era para fazenda, além do dia de trabalho gratuito, obrigatório 
pelo contrato do meeiro. Os homens e as mulheres trabalham dia e 
noite, mourejam na enxada, cavoucam a terra, plantam e colhem, 
são semi escravizados na fazenda, a qual tem que vender sua 
colheita e onde tem que comprar seus mantimentos (AMADO, p. 23). 

 

É importante destacar que mesmo apresentando comportamento 

individualista, o capataz detinha o instinto coletivismo quando pensava no bem dos 

filhos. Assim como apontado, na obra, pelo autor que o capataz afirmava que, com 

esse trabalho, podia educar seus filhos, pois não queria que fossem ignorantes 
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como aqueles colonos, por isso, não se importava com o ódio dos trabalhadores 

rurais. Dessa forma, reitera-se que a vida desses trabalhadores era semi 

escravizada, pois tinham que vender seus produtos e comprar suas colheitas, assim, 

estava sendo digno da confiança do patrão e, com isso, a fazenda dera tantos 

lucros. Conforme apresenta o pesquisador Beck (2003): 

[...] A individualização tampouco significado, a crescente 
liberdade de escolha do indivíduo, no meio da qual os seres 
humanos adquirem mais personalidade e mais singularidade, como 
muitos imaginam.  No meu entender, o termo individualização nada 
tem a ver com autonomia, isto é, cada um seja independente dos 
outros e se transforme (BECK, 2003, p.67-68). 

 

Artur, aprontava com os trabalhadores rurais porque a fazenda estava em 

suas mãos. Se pudesse, não tinha nenhum dos colonos dentro daquelas terras, 

trabalhando nas roças, mas era uma situação complicada, posto que tinha vontade 

de conquistar a amizade dos colonos, embora soubesse que por trás eles falavam 

mal, devido às atitudes hostis de Artur.  

3.1 A Origem do individualismo 

No dicionário Básico  filosófico o termo “individualismo” é definido a partir da 

expressão “individualização”, tido como problema da constituição da individualidade 

a partir de uma substância ou natureza comum, por exemplo, constituição deste 

homem ou deste animal a partir da substância “homem” ou substância “animal”. O 

primeiro a formular esse problema foi Avicenna (1966 ) . Com base nesse princípio, 

“o animal é em si alguma coisa e é a mesma coisa, quer seja percebido, quer seja 

apreendido pelo intelecto; e em si não é nem universal nem particular” Mas se são 

assim, o que o torna individual, o que faz da substância “animal” este ou aquele 

animal? Segundo Avicenna (1966), esse é o problema da individuação.  

[...] o elevado nível de individualização ou independência 
pessoal e, não raro, de solidariedade, característica desse tipo de 
sociedade, que talvez seja até necessário para sua manutenção, 
muitas vezes não se harmoniza muito com a complexa rede de 
dependência (ELIAS, 1994, p. 124). 

 

 O individualismo altera as mais diversas formas das condições de vida das 
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pessoas, buscando a necessidade de tomar decisões, muitas vezes, desagradáveis, 

os quais desencadeiam em resolver uma série de problemas, como o caso do 

personagem Artur, que resolvia o problemas da fazenda prejudicando os colonos, 

uma vez que obrigava esses trabalhadores a comprarem no armazém da fazenda, 

onde puxava nos preços do que era ofertado. 

3.2 Os caminhos da fome: a Caatinga 

No segundo capítulo de Seara Vermelha, não é apenas a história de um 

flagelado, nem o sangrento relato de dor e revolta. Um grupo de imigrantes, 

despedidos da fazenda vai em direção para São Paulo.  

Todo o ano ocorre essa a mesma rotina de viagens de camponeses – 

homens e mulheres – expulsos de suas casas, de seus trabalhos e decidem tentar a 

vida em São Paulo, em busca de melhores oportunidades, os quais levam o coletivo 

de famílias, enfrentando dolorosas viagens pelo sertão, tanto em terra quanto em 

mar.  

É uma viagem que muitos começaram e não sabem quando 
irão terminar, pois todos os anos os colonos que perderam suas 
terras, os trabalhadores explorados, as vítimas das secas, os 
coronéis juntam seus trapos e iniciam a sua jornada pela caatinga.  
Com isso, apresentam-se dois grupos diferentes: os que desceram 
para São Paulo tendo chegado aqui por caminhada, através da 
caatinga. E outros que se preparam para atravessar o sertão 
(AMADO, 1946, p.121). 

 

Assim, os outros familiares, sendo expulsos de suas terras tiveram que 

atravessar a caatinga, passando fome e sede, porém juntos com seus familiares.   

Muitos conheciam alguém que vinham de São Paulo e que tinham história para 

contar de um parente que tinha enriquecido na cidade. Com isso, tinham casos 

contados que o imigrante não gostava de trabalhar, por isso, não conseguiam 

emprego em São Paulo. A expulsão da fazenda atraíram todos para a cidade de São 

Paulo, embora Augustinho insistisse em continuar sua vida na roça.  

Com base nesse aspecto, vale considerar a definição do que é o coletivo. 

Dessa forma, destaca-se a definição encontrada no dicionário filosófico, sendo 

apresentado o termo “coletivo” relacionado à expressão “coletivismo”.  Num sentido 

geral (e vago), pode-se denominar “coletivismo” como toda teoria que afirma a 
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existência de uma “consciência coletiva”, seja do ponto de vista psicológico ou do 

ponto de vista sociológico ou de ambos.  

3.3 As estradas da esperança 

Na caatinga existiam grupos de cangaceiros, representados pela malvadeza, 

muito bem armados, maltratados, vestiam roupas de vaqueiros, calçavam 

alpercatas, com o paletó de couro, e se dispunham a atacar toda a caatinga. Nesse 

viés, destaca-se que eles tinham um motivo maior em estar na vida de bandido 

porque tomaram as terras de seus familiares e que nunca tinham feito maldade para 

seus familiares. Dessa forma, os cangaceiros não estavam preocupados com a 

situação de pobreza do povo, mas uma forma individual de poder ter acesso aos 

bens dos ricos proprietários de terra.  Assim, percebemos a ligação da indiferença 

evidenciada nesses personagens. 

Na minha perspectiva, os cangaceiros não estavam 
preocupados, a situação de miséria das massas, mas com uma 
forma de, individualmente, poderem ter acesso aos bens de que 
dispunham os ricos.  Daí a indiferença com que dilapidavam a 
economia dos sertanejos, agudizando a situação de misérias das 
populações mais pobres. (Idem, p.172)  

 

Na obra Seara Vermelha, devido ao motivo de vinganças no cangaço, eles 

praticavam maldades pela caatinga, o que, posteriormente, os fizeram ser 

consagrados como “governadores do sertão”.  

Os cangaceiros andavam fortemente armados pelas cidades, atiravam para 

cima, exigiam dos comerciantes que abrissem seus estabelecimentos forçadamente 

para comprar os produtos. Eles exigiam dos prefeitos a realização de um tributo, 

para não matar o povo da cidade e ainda pediram um baile na filarmônica, onde 

gostariam que estivessem somente as moças damas da cidade. Desse modo, 

aconteciam cenas de estupros, mulheres sendo marcadas com brasa de ferro, pelos 

cangaceiros. Nessa abordagem, de acordo Duarte (1996. p.168) “[...] tou nessa vida 

de bandido porque tomaro as terras de meu pai. E não se contetaro, ainda mataro o 

pobre véio que nunca tinha feito mal a ninguém. E era uma porque era de terra, num 

chegava a dois alqueires.” 
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Durante a caatinga, o personagem Augustinho, desistiu de viajar para São 

Paulo com seus familiares, e ficaria na primeira fazenda que contratasse os 

trabalhadores para trabalhar, pois não acreditava na fartura da cidade de São Paulo.   

Augustinho não acreditava que todos seus familiares chegassem vivos em São 

Paulo, porém, desistiu da viagem no meio do sertão, queria construir uma história de 

amor com a sua prima Gertrudes. Mas o personagem teve sua liberdade individual, 

para tomar suas decisões na vida.  

Todo indivíduo é livre de entrar ou não em acordo com seus 
semelhantes, de aceitar ou não em acordo com seus semelhantes, 
de aceitar ou não estas ou aquelas condições, de discutir as 
condições propostas e apresentar as suas.  Tudo isso ele fará livre 
de constrangimentos legais, e sem nenhuma intervenção de forças 
estranhas e vontades que não sejam as das partes concorrentes. E o 
fará em pé de igualdade com os demais indivíduos são iguais 
(PRADO JR., 1980, p.12). 

 

Os imigrantes chegam a Pirapora, uma espécie de acampamento, e passam 

por uma inspeção médica para seguir seu destino até São Paulo. No consultório, 

juntava todos os familiares de Jerônimo para fazer uma consulta médica, para a 

liberação das papeletas para aqueles que estivessem com boas condições de 

saúde. Dessa maneira, a família de Jerônimo participava dessa consulta. 

 

Ela negociava o corpo, mas não podia se furtar sempre, e, aos 
demais, havia a hora da injeção que ele passara a lhe aplicar em 
casa. Estava cada vez mais dado pela cabrocha, disposto e possuí-la 
custasse o que custasse. Passava em casa todo o tempo livre, 
rondando da sala para cozinha, chamando Marta a pé texto de 
qualquer insignificância, ficando em torno dela enquanto a moça 
varria a sala, puxando pela mão (AMADO, 1946, p.183). 

 

O médico sentiu o desejo de possuir a personagem Marta, inventou que a 

menina estava anêmica e que precisava tomar as injeções para melhorar a saúde. 

No entanto, Epaminondas deflora a menina durante a narrativa, em troca das 

papeletas do pai, informando saúde perfeita.  

Nessa perspectiva, faz-se necessário destacar o que é comunidade. Assim, 

podendo ser utilizada a compreensão do termo “comunidade” a partir do 

Romantismo.  Esse expressão foi usado para indicar a forma da vida social 
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caracterizada por um vínculo orgânico, intrínseco e perfeito entre os seus membros. 

Nesse sentido, a palavra comunidade foi contraposta a sociedade numa obra de 

Tonnies, publicada em 1887. “Tudo o que é confiança, intimidade e vida 

exclusivamente em conjunto”, dizia Tonnies, “compreende-se como vida em 

comunidade (BATISTA, 1979, p.42). 

3.4 Utopias da comunidade 

Em Seara Vermelha, o personagem Juvêncio, lutando pela vida do povo, 

tornou-se um herói.  Um dia pensou em entrar no cangaço, mas depara-se com um 

bonde de viagem para a cidade e que acontecem muitas coisas, o que faz chegar a 

polícia. Tornou-se, um aprendiz de revolucionários, orgulhoso de sua missão que 

recebeu do partido comunista, retornou para a caatinga, tentando “conscientizar”, os 

outros camponeses, também condenados pelas injustiças sociais, ao se associarem 

numa luta comum para se libertar do jogo da miséria social e da dominação.     

Ali na caatinga, a revolta contra a fome os homens ao cangaço 
ou ao misticismo desesperado. Mas, Nené, em vez de encontrar o 
bando de Lucas, deparou com a estrada de ferro e o apito do trem o 
tentou, meteu-se num vagão, desembarcou na capital.  Tinha, então, 
dezoito anos, um pouco menos. Entrou para a polícia militar – 
destino quase obrigatório dos camponeses recém- chegados – quase 
por acaso (DUARTE, 1996, p.241). 

 

Porém, aprendeu e lutava por uma sociedade igualitária e fraterna, onde os 

homens pudessem ser livres, arriscando a própria vida, o terceiro filho de Jucunda a, 

apelidado Neném. Ele era um homem comunitário, sempre doméstico, tanto no 

sentido de família, assim, Juvêncio teve um filho com Lourdes, mesmo sabendo que 

o comunista não podia construir família.    

O personagem, Juvêncio tinha o desejo de ficar conhecido pelo 
seu filho, através dos bons costumes do pai, sabe que seu pai lutou 
pelo futuro da humanidade, para que o povo não estivesse o mesmo 
futuro tão desgraçados quanto o povo do sertão.  Juvêncio um 
revolucionário que rabiscava no muro do quartel, mais o pão, 
liberdade, do que terra no coração do sertanejo (AMADO, 1946, 
p.295). 
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O Juvêncio resguarda o partido e todos acreditavam no seu trabalho que 

sempre pensou em melhorar a vida do povo, por isso, lutava por uma vida melhor 

para os sertanejos. “Eram os companheiros dirigentes também, Juvêncio ainda 

confundia o partido dos homens, e era neles, na sua sinceridade e capacidade de 

luta, que buscava encontrar a concretização do partido”. No momento em que todos 

fogem, o herói guarda no peito a bandeira que desfraldará anos mais tarde e espera 

sozinha a ordem de prisão. De acordo Bauman (2011) 

É inato ao processo de formar uma imagem coerente da 
comunidade o desejo de evitar a participação concreta e real. A 
percepção da existência de laços comuns sem uma experiência 
comum ocorre, em primeiro lugar, porque os homens temem a 
participação, temem os perigos e os desafios, temem a dor 
(BAUMAN, 2011, p.192).  

 

A Comunidade é um lugar que vivemos para compartilhar, apresentando uma 

espécie de união e dar esperanças para as pessoas. Por mais que tenha o 

individualismo, e na comunidade sabemos que não estamos sozinhos, e que 

nossos desejos são compartilhados por outras pessoas. Segundo a noção de 

comunidade, ela também capaz de causar surpresas desagradáveis e prejuízos, 

como o que está fora do lugar, o medo, a incerteza, isso acontece de acordo a vida 

de cada pessoa.   

A vida em comunidade pode encontrar de tudo, coisas boas, caso caíamos 

podemos contar com a boa vontade dos outros e, talvez, encontremos pessoas que 

ouvirão com simpatia e terá alguém para te dar a mão. Na comunidade, sempre 

uns ajudam aos outros e quando precisamos esperar que alguém obtivesse a 

ajudar de que precisamos.  Na comunidade podemos encontrar apoio e dificilmente 

alguém vai ficar rindo de nós.  [...] processos coletivos de participação e 

conscientização em que os frutos e benefícios tenham a dimensão da construção 

de redes comunitárias solidárias e justas para todos, em seus cotidianos 

(SCHMIDT e STOLTZ, 2006).  Dessa forma, segundo Bauman (2003): 

Quem de nós não gostaria de viver entre pessoas amigáveis e 
bem intencionadas, nas quais pudesse confiar e de cujas palavras.  
Vivemos no tempo de competição e de desprezo pelos mais fracos. 
Nunca somos estranhos entre nós.  Podemos discutir-se, mas são 
discussões amigáveis, pois todo está tornar nosso estar juntos ainda 
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melhorar nossa vida em comum, podemos discordar sobre como 
fazê-los. Mas nunca desejamos má sorte uns aos outros, e podemos 
estar certos de que os outros á nossa volta nos querem bem 
(BAUMAN, 2003, p.8). 

Com isso, destaca-se que há o senso comum relacionado à ideia de viver em 

comunidade, posto que muitas pessoas têm a visão de precariedade em viver dessa 

forma, isso, por causa do individualismo impregnado na sociedade. Entretanto, 

reitera-se que todo indivíduo apresenta a necessidade de conviver em uma 

comunidade, de ter a vida em comum na sociedade contemporânea, posto que é 

sempre válido encontrar alguém que nos ajude, por isso, é importante que se 

estejam também atentos na necessidade dos outros e aprender ter uma vida 

solidária. 
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4 A OBRA VIDAS SECAS – GRACILIANO RAMOS  

Uma família de retirantes encontra-se em uma casa abandonada, e que se 

torna moradores por alguns dias, naquelas terras.  Ao passo que Fabiano começa 

trabalhar como vaqueiro naquelas terras, mas o patrão, individualista, explora do 

vaqueiro, e ele percebe que havia alguma coisa errada na hora do pagamento. E 

Sinhá Vitória, muito esperta, também fazia as contas que diferia do patrão.  Às vezes 

até duvidava na conta da mulher, mas ele não sabia ler, acreditava na Sinhá. 

Fabiano, uma casa da fazenda um traste, seria despedida 
quando menos esperasse.  Ao ser contratado, recebera o cavalo de 
fábrica, perneira, gibão, guarda-peito e sapatos de couro cru, mas ao 
sair largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse.  Estava ali de 
passagem qualquer dia botava o patrão para fora, e eles ganharia o 
mundo sem rumo.  Vivia de trouxa arrumada, sempre tinha sido 
desde que entendera por gente (RAMOS, 1938, p.19).   

 

Em Vidas Secas, o patrão só sabia reclamar do trabalho do vaqueiro, pois, 

muito exigente, quase não vinha à fazenda para acompanhar o serviço do 

funcionário, porém, aquele emprego, naquela fazenda, estava tornando-se um 

castigo. Angustiado diziam que todos davam prejuízos, o patrão, na hora das contas 

e a prefeitura na hora dos impostos.  

  Sinhá Vitória tem uma capacidade de abstração muito maior 
que Fabiano para estabelecer associações (o raciocínio sobre as 
aves de arribação), ou para fazer contas. Como, no entanto, sua 
competência só se manifesta no âmbito doméstico, carece de maior 
valor, ainda que receba sanção positiva atualizada na admiração de 
Fabiano pela esperteza da mulher (RAMOS, 1996, p.62).  

 

Segundo Khouri (2003, p. 50), o individualismo vem se constituindo através 

do controle social dos processos de individualização. Processos perigosos para o 

social. O individualismo, nesse sentido, assume a marca preponderante das 

sociedades contemporâneas tendo como desfecho o deslocamento do sujeito para 

um campo complexo, do qual as emoções são retidas a partir da dispersão e 

fragmentação dos papéis sociais.   
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Fabiano percebia o que acontecia e que tinha alguma coisa estranha nas 

contas do patrão, pois sabia que isso não estava certo, e criticava tal atitude do 

patrão. Dizia ele o que o patrão podia ganhar com a situação desonesta. O patrão 

aproveitava-se das condições subumanas daquela família para explorar o vaqueiro 

que trabalhava quase de graça pela casa abandonada. Sobre Graciliano Ramos, 

Valentim Facioli (1993) escreve:   

[...] Graciliano sofria da vista, e isto parecia aumentar a 
hostilidade do mundo (...).  “E foi na solidão aumentada pela cegueira 
provisória que menino percebeu “o valor enorme das palavras” o 
valor enorme das palavras” ouvindo as cantigas da mãe ou as 
histórias que liam ou contavam pra ele (GARBUGLIO, 1984, p. 26-
27). 

 

No primeiro encontro de Fabiano junto com o soldado Amarelo, na venda de 

seu Inácio, o personagem convida-o para uma partida de jogo e bate no ombro de 

Fabiano. Uma vez que Fabiano e sua família, isolados dos demais, não tinham como 

lutar contra a dominação do soldado Amarelo. Assim, o vaqueiro protesta, mas o 

soldado, irritado, porque não tinha ganhado no jogo, insulta Fabiano, o que, em 

alguns minutos resulta numa confusão. Assim, o personagem estava sempre 

resmungando porque aconteceu aquela situação com “um pai de família que vivia 

trabalhando como um escravo” (RAMOS, 1938, p.29). 

Vossemece não tem direito de provocar os que estão quietos. 
Desafasta bradou o polícia. E insultou Fabiano, porque ele tinha 
deixado a bodega sem se despedir.  Lorota gargarejou o matuto. Eu 
tenho culpa de vossemece estragar os seus possuídos no jogo?   

 

O personagem Fabiano, uma pessoa humilde e que não praticava maldade 

com ninguém, e sofria tantas injustiças dos cobradores de impostos, eram homens 

ruins, proibia de vender os porcos, sempre angustiado. Resmungava dos ricos, 

tomava uma parte do que o vaqueiro produzia que fazia nojos do individualismo 

exacerbado,  porque ele fazia questões de porcarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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4.1 A fuga para sobreviver 

A família de Fabiano viu que estava tudo perdido, ao passo que ele 

programou outra viagem com a sua família: preparou o bezerro, salgou a carne, tudo 

isso sem despedir do patrão.  Não teria condições de pagar as dívidas exageradas.   

O romance apresenta a viagem no início da narrativa e terminava com outra viagem, 

procurando sempre uma moradia fixa. A família seguia viagens, com a tiracolo, a 

espingarda de pederneira num ombro, o saco da matalotagem no outro, nem 

acreditava na viagem. 

Saíram de madrugada. Sinhá Vitória meteu o braço pelo 
buraco da parede e fechou a porta da frente com a taramela. 
Atravessaram o pátio, deixaram na escuridão o chiqueiro e o curral, 
vazios, de porteiras abertas, o carro de bois que apodrecia os 
juazeiros.   Ao passar junto ás pedras onde os meninos atiravam 
cobras mortas, Sinhá Vitória. Lembrou-se da cachorra Baleia, 
chorou, mas estava invisível e ninguém percebeu o choro (RAMOS, 
1938, p.116).  

 

A família de retirantes, está procurando um lugar para viver, agora pensando 

em ir para cidade, ao passo que reiteramos o instinto de coletivismo e comunidade 

presente no enredo, embora Fabiano, com medo de não se adaptar com a nova 

realidade social, destaca-se com atenção a presença do sentimento de 

individualismo do personagem Fabiano, porque estava mesmo acostumado com a 

vida no campo. No entanto, Sinhá Vitória pensava em viver no lugar civilizado, onde 

seu filho estivesse uma vida melhor, reforçando, dessa forma, a presença do 

coletivismo e necessidade de viver em comunidade. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Valendo-se do método de análise das obras destacas ao longo do presente 

trabalho, foi utilizado, como base nos métodos da Literatura Comparada – posto que 

a partir de pressupostos teóricos dessa ramificação dos estudos da Literatura 

permite-se estabelecer articulações entre obras e gêneros a partir de um fio 

condutor comum – na abordagem em questão no estudo a temática, a saber o 

individualismo o coletivismo e o comunitário, seguindo as ideias de Machado e 

Pageaux (1989). Em vista disso, a Literatura Comparada pode ser abordada como 

uma forma de observação literária que confronta duas ou mais literaturas a fim de 

extrair relações ou não de ambas (CARVALHAL,1994). 

A narrativa, presente nos romances analisados no presente trabalho, é 

decorrente de uma possível concepção de mundo dos escritores, posto que aponta, 

para o peso esmagador do individualismo, do coletivismo e do comunitário, que leva 

homens e mulheres a padecerem de sofrimentos que poderiam ser evitados ou 

minimizados se outras fossem as formas de viver e pensar, isso claramente ilustrado 

em ambas as obras.  

Nessa visão, destaca-se que, na primeira, Seara Vermelha (1946) com a ideia 

de superação e enriquecimento apresentada pelo personagem protagonista, que 

põe o desejo acima de tudo, ultrapassando as nuances da realidade e da 

honestidade, dessa maneira, reforçando um individualismo em detrimento do 

coletivismo e do comunitário que dialoga com o que está também presente na obra 

de Ramos (1938). 

Na segunda obra, Vidas Secas (1938), o desejo de mudar de situação 

funciona como mola propulsora de ascensão e, nesse caso também, encontra-se o 

individualismo como agente esmagador do coletivismo e do comunitário. Com isso, 

reitera-se que, de fato, a sociedade considerada crescente, é individualista, posto 

que a conexão com o coletivismo e o comunitário tem sido reduzido ao simples 

pertencimento do coletivo, onde ocorre um grito distante do bem comum. 

Nota-se que há, na escrita de Graciliano Ramos marcas de uma forma que 

busca realmente tocar o leitor e levá-lo a refletir sobre as condições de existência 

dos que sofriam com a estiagem em longo prazo. De importante atenção, posto que 

não se deve esquecer que o livro retrata não só aquela época, como também, os 
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dias atuais, pois apesar da passagem do tempo o problema permanece e talvez até 

mais agravado.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   Ambas as narrativas mostram a violência da sociedade, onde impera o 

individualismo e a consequente ausência de solidariedade. Os seres humanos, 

desprovidos de laços de pertence ou solidariedade, condenados à luta selvagem 

pela própria sobrevivência perdem pouco a pouco sua humanidade, se 

despersonalizam, tornam-se animalizados, desprovidos de sentimentos humanos 

como a compaixão.  

Nos romances Seara Vermelha e Vidas Secas, constatamos a representação 

do semiárido nordestino em que ocorreu o êxodo de muitos retirantes pelo sertão.   

Seara vermelha, obra que trata de uma família de retirantes, expulsos das terras 

onde moravam, e que vão para São Paulo numa viagem de muitas dores, 

atravessando caatinga, assolando inúmeras aflições como fome e morte. As 

soluções da narrativa de cada romance, mesmo que se diferenciem, decorrentes 

das diferentes concepções de mundo dos escritores, apontam ambas, para o peso 

esmagador do individualismo que leva homens e mulheres a padecerem de 

sofrimentos que poderiam ser evitados ou minimizados se outras fossem as formas 

de viver e pensar.  
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