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RESUMO 

O principal objetivo com essa pesquisa é analisar a linguagem utilizada por Ramos para 

descrever duas personagens do livro: Fabiano e sua esposa sinhá Vitória. Além disso, 

analisamos o ambiente no qual se passou a narrativa. A relação entre o meio e o 

comportamento humano é bastante recorrente não só no Naturalismo brasileiro, mas também 

no Modernismo, sobretudo em sua terceira fase, isto é, a partir da década de 30 do século XX. 

Para tanto, consideramos alguns elementos como princípios norteadores para entender a 

narrativa descritiva da Obra: contexto histórico e vida do autor. A escrita de Ramos é 

predominantemente regionalista, cujo foco é o sertão alagoano. Assim, marcas desse ambiente 

estão presente em todo o livro e as personagens vivem nesse ambiente e, quando chega à seca, 

elas migram para outras regiões. Como embasamento teórico, utilizamos as seguintes 

referências: Walter Benjamin (1992), Antonio Candido (2006), Castim (2000), dentre outros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem.Vidas Secas. Descrição.  

 

ABSTRACT 

 

This is a Course Completion Work, whose theme is The Language in the work Vidas Secas 

by Graciliano Ramos. The main objective of this research is to analyze the language used by 

Ramos to describe two characters from the Book belonging to the family: Fabiano and his 

wife Sinhá Vitoria. In addition, we analyze the environment in which the narrative was 

passed. The relation between the environment and human behavior is very recurrent not only 

in Brazilian Naturalism, but also in Modernism, especially in its Third Phase, that is, from the 

1930s onwards. For this, we consider some elements as guiding principles to understand the 

descriptive narrative of the Work: historical context and life of the author. The writing of 

Ramos is predominantly regionalist, whose focus is the Alagoan sertão. Thus, marks of this 

environment are present throughout the Book and the characters live in this environment and, 

when the drought arrives, they migrate to other regions. As a theoretical basis, we use the 

following references: Valter Benjamin (1992), Antonio Candido (2006), Castim (2000), 

among others. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Graciliano Ramos é um dos autores mais profícuos da literatura brasileira. Sua obra 

concede particular atenção aos temas ligados à seca nordestina e seus efeitos sobre a 

população desfavorecida. Dentre estas a mais digna de demorada atenção é sem dúvidas Vidas 

Secas. Narrativa poderosa que grande influência exerceu sobre a construção do imaginário 

construído em torno dos temas nordestinos. Texto vigoroso e que comporta na sua 

complexidade diferentes possibilidades de interpretação. Tendo por isso gerado uma série 

longa de estudos sobre seus mais diferentes aspectos. Talvez seja ela umas obras mais 

esmiudas da história da moderna literatura brasileira, tendo sido alvo de dissertações, teses e 

livros de importantes pensadores da cultura nacional. Apesar da amplitude dos estudos 

dedicados ao livro sobre o qual pretendemos incidir nossa atenção, pode-se argumentar que 

nenhuma obra se encontra com suas possibilidades de análise interpretativa inteiramente 

esgotadas, cabendo sempre um nono viés que possa eventualmente contemplar ângulos até 

então desprezados.  

           Esta monografia pretende se deter sobre alguns aspectos literários e linguísticos de 

Vidas Secas, mais especificamente sobre duas das personagens que integram o universo 

ficcional da referida obra, Fabiano e sinhá Vitória, membros da família de retirantes. Nesse 

romance, o autor mostra o universo sertanejo, por meio de seus personagens e descrições de 

ambientes e cenas, que marcam a característica social de um povo. Por isso, consideramos 

também o a descrição do ambiente dentro da análise, a fim de comprovar a ideia de que o 

homem é produto do meio. 

 A monografia tem como objetivo principal identificar e analisar o tipo de linguagem 

presente no texto, tendo em vista as relações sociais e interpessoais no universo nordestino, 

marcado pela seca. Tal abordagem vem sendo recorrente em trabalhos anteriores, já que a 

linguagem ou ausência dela ao longo da narrativa chama a atenção do leitor, levando-o a 

questionamentos e a levantamento de hipóteses acerca do perfil de cada personagem. Na 

década de 30, o romance regionalista foi quase supremo, pois mostrava uma visão ampla do 

Brasil e dava oportunidade para que as pessoas percebessem a diversidade cultural do país. E 

também, desta forma, o romance regionalista denunciava as mazelas sociais. Contudo, nossa 

intenção não é analisar o retrato dessa sociedade presente na narrativa de Ramos, mas é, por 

meio dela, que buscamos resposta para o comportamento dessas personagens. 
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 Todo falante está inserido numa sociedade, a qual influencia na sua maneira de falar 

ou expressar seu pensamento. Além disso, revela o lugar em que o mesmo ocupa na sociedade 

onde vive e convive, isto é, com quais pessoas se relaciona e qual a influência que as mesmas 

exercem sobre ele. A fala pode ser vista como uma estrutura de pensamento ou como um 

meio de acesso indireto aos conteúdos da psique do falante. 

Tal pesquisa inicia-se a partir da leitura de alguns críticos, tomando de partida os 

delineamentos de Walter Benjamin, na procura de desenhar a comunicação no universo 

literária, revelando-nos às múltiplas formas de comunicação, já que “a todos é essencial a 

comunicação de seu conteúdo espiritual” (BENJAMIN, 1992, p. 177). Essa vertente da 

comunicação é perceptível na obra em análise. 

A importância de estudar a literatura de uma determinada época está relacionada à 

possibilidade do resgate da memória cultural de um povo, ou seja, sua história individual e 

coletiva. Assim, a obra literária pode ser considerada, neste contexto, como meio que veicula 

informações precisas, a partir de sua receptividade ao ser lida, interpretada e/ou criticada. 

Analisamos o ambiente no qual se passou a narrativa. A relação entre o meio e o 

comportamento humano é bastante recorrente não só no Naturalismo brasileiro, mas também 

no Modernismo, sobretudo em sua Terceira Fase, isto é, a partir da década de 30 do século 

XX. Para tanto, consideramos alguns elementos como princípios norteadores para entender a 

narrativa descritiva da Obra: Contexto histórico e Vida do autor. A escrita de Ramos é 

predominantemente regionalista, cujo foco é sertão alagoano. Assim, marcas desse ambiente 

estão presente em todo o Livro e as personagens vivem nesse ambiente e, quando chega a 

seca, elas migram para outras regiões. Como embasamento teórico, utilizamos as seguintes 

referências: Walter Benjamin (1992), Antonio Candido (2006), Castim (2000), dentre outros. 

O trabalho está dividido da seguinte forma: Capítulo 1: Graciliano: vida e  Obra; 

trata-se de um biografia da vida e da obra do autor, compilada de sites da Internet, como “Sua 

Pesquisa”; Capítulo 2: Contexto Histórico; no qual destacamos o romance de 45, inserido 

numa sociedade brasileira nordestina, em épocas de seca e migração de famílias; Capítulo 3: 

Referencial Teórico, com os principais teóricos que utilizamos para a compreensão da análise 

e, por fim, o Capítulo 4, dedicado à análise. 

 

 

 

 



7 

 

1 GRACILIANO: VIDA E OBRA 

1.1 VIDA 

 

Graciliano Ramos enquanto artista pertence à casta dos grandes forjadores de mitos 

culturais. Um literato dotado de poder de criação de universos ficcionais que conseguem 

manter uma quase autonomia em relação ao real, ou seja, possuem o poder de se imporem 

sobre a consciência coletiva dos leitores como criações convincentes e quase tão reais quanto 

o próprio real do qual derivou. Tal capacidade artística não é patrimônio de todo e qualquer 

criador de linguagens, estando restrita a um pequeno número de escritores, aqueles a quem se 

pode merecidamente denominar de “clássicos”.  Á propósito desse último termo conhecida é 

definição para ele proposta por Calvino (1993): clássico é um livro cuja leitura jamais se 

esgota. Comporta, portanto, inúmeras, múltiplas e variadas interpretações que não se prendem 

exclusivamente ao tempo que a viu surgir, são textos atemporais, capazes de tocar as 

angústias dos homens dos mais diferentes tempos e épocas. 

Graciliano se insere na tradição dos escritores de posições políticas claramente 

definidas. Seu fazer artístico possui um viés de engajamento, sem que isso implique 

necessariamente em prática de construção de um fazer artístico à serviço de uma causa. As 

questões de cunho social perpassam por todo o seu universo ficcional concedendo a ele vigor 

e vivacidade. A visão de mundo presente na sua obras é a de um desencantamento radical com 

os homens e com os sistemas de organização social. São quase libelos em favor de valores 

humanistas e libertários. Angústia é o nome de um seus livros mais conhecidos mas é também 

termo que pode ser tomado como um daqueles que isoladamente definem um dos eixos sobre 

o qual se apoia seu pensar artístico. Um universo ficcional povoado de seres que padecem de 

uma grande disritmia interior. Seres alucinados, mentes febris; espíritos inquietos e 

angustiados com os rumos de suas respectivas existências. 

Graciliano pertence a um grande tronco familiar constituído por 16 filhos, sendo que a 

ele coube a condição de primogenitura. Nascido no interior de Alagoas em fins do século XIX 

e alvorecer do seguinte, numa família de classe média interiorana.  Sua existência transcorreu, 

em suas grandes linhas, longe dos grandes centros urbanos, em áreas interioranas da região 

nordeste do país. O que talvez derive de uma deliberada escolha resultante de construções 

ideológicas. 

Seu meio inicial de subsistência foi a escrita jornalística, o que serviria para 

posteriormente projetá-lo no universo da literatura. Desde cedo militou juntou a política, da 
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qual sempre se mostrou ligado. Suas inclinações penderam para ideologias que depositavam 

sólida crença no valor do social.  Sendo um humanista por crença e vocação, seu viés 

ideológico sobre o mundo não poderia carecer de preocupações marcadamente sociais e de 

engajamento. Sua obra foi produzida – em se tratando do núcleo duro dela – na década de 30, 

período de intensa agitação política no Brasil. Década que viu surgir o integralismo, o 

getulismo, a dita revolução encabeçada por Getúlio Vargas e a ditadura que se lhe seguiu no 

encalço e que resultou numa posterior prisão de Graciliano, encarcerado sob acusações de 

práticas de delitos políticos. 

A obra de Graciliano – ou ao menos a parte mais substancial dela, aquela que lhe 

concedeu notoriedade -  foi produzida dentro de um arco temporal que abarca um dos tempos 

mais conturbados da recente história nacional. Os anos 30 do século XX estavam inseridos 

num momento de transição entre a primeira e a segunda guerra mundial. Período de 

florescimento em solo europeu de uma série de construções ideológicas que encontrariam 

espaço para desenvolvimento em nosso país. O mundo de então se encontrava divido em dois 

polos políticos antagônicos: de um lado doutrinas de fundamentação totalitária, os assim 

denominados nazi-fascistas; no extremo oposto posicionavam-se os partidários de ideologias 

ditas socialistas, inspiradas no modelo do partido Bolchevique que realizou uma revolução 

vitoriosa na Rússia Czarista, em 1917 (HOBSBAWN, 1996). Tempos de incerteza e de 

posicionamento político-ideológico claramente definidos. As criações artísticas de Graciliano 

comportam uma evidente dimensão política associada a ideologias que elegem o homem 

como centro de suas reflexões. Há um cunho social nos seus grandes romances, uma tentativa 

de denúncia de uma realidade perversa para os mais desfavorecidos socialmente falando. 

Viveu em diversas cidades do nordeste brasileiro: Viçosa (AL), Palmeira dos Índios 

(AL), Maceió (AL) e Buíque (PE). Teve uma infância difícil assinalada por dificuldades na 

relação com seus pais, bastante rígidos e frios. Estudou no Internato em Viçosa e, em 1904, 

publicou no jornal da escola “O Dilúculo” sua primeira obra: o conto “O Pequeno Pedinte”. 

No ano seguinte, passou a viver em Maceió onde se matricula no Colégio Interno Quinze de 

Março. Ali, ele estabelece uma relação de identificação com a língua e a literatura. Quando 

terminou o segundo grau, em 1914, seguiu para o Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa ele 

trabalhou como revisor dos jornais Correio da Manhã, O Século e A Tarde. 

No ano seguinte, casou-se com Maria Augusta Barros que faleceu pouco tempo 

depois. Com ela, teve quatro filhos. Também atuou na carreira política, sendo eleito prefeito 

da cidade de Palmeira dos Índios, em 1928, cargo que ocupou até 1930. A partir de 1930 

assume a direção da Imprensa Oficial e da Instrução Pública do Estado em Maceió. Em 1936, 
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casou-se com Heloísa Leite de Medeiros, com quem teve quatro filhos: Ricardo, Roberto, 

Clara e Luísa. 

Graciliano Ramos foi um dos autores da Literatura brasileira que melhor retratou a 

região Nordeste. Embora seja um regionalista em termos de conteúdo, na forma ele se alça 

aos patamares do universal. Suas obras que retratam as condições insalubres de existência no 

nordeste brasileiro revelam uma sensibilidade sempre atenta aos dilemas da condição humana. 

Portanto, são dramas de caráter universal. A seca foi o seu tema preferido, talvez porque com 

ela venha à tona o problema de uma das desigualdades existentes no Brasil: a desigualdade 

regional. Embora “[...] pertencendo à classe dos proprietários, da elite do lugar” (FERREIRA, 

2014, p. 42), Graciliano não deixou de olhar para aqueles que eram considerados pobres e 

sofriam por conta da seca. A condição trágica do homem que sobrevive em condições sociais 

das mais hostis, foi esse seu grande tema. E o conjunto de sua obra, com especial ênfase para 

Vidas Secas, incide sua atenção sobre o homem e seu trágico existir num mundo que lhe é 

francamente hostil. Portanto, é de um autor universal que falamos, um criador que se vale do 

local e do regional para suplantá-lo e alça-lo a níveis do universal. 

Graciliano faleceu no Rio de Janeiro, dia 20 de março de 1953, vítima de câncer no 

pulmão. 

 

1.2 A OBRA: VIDAS SECAS 

 

Publicado em 1938, a obra Vidas Secas, também considerada um quase documento 

literário, é sua obra mais emblemática.  Um drama vigoroso que ficcionaliza uma 

acontecimento muito comum nos dias de então, a saber, o deambular de uma família de 

retirantes nordestinos em demanda de melhores condições materiais de existência. 

Um romance no qual o escritor traça a figura do sertanejo, explorando temas como a 

miséria e a seca do nordeste. O êxodo rural, a partida do homem do sertão para a cidade, em 

busca de uma vida melhor e do sustento para a sua família; o sistema patriarcal a elite rural, a 

divisão de classes, a miséria e a luta pela sobrevivência são consideradas as principais 

temáticas dessa obra. Como pode ser facilmente percebido, os temas anteriormente elencados 

como principais componentes da obra são alguns daqueles tão caros às construções 

ideológicas socialistas, das quais Graciliano se mostrava simpatizante. Contudo, deve ser 

posto com a necessária ênfase Vidas Secas não é mera reprodução artística de uma cartilha 

política. É obra dotada de poder de convencimento próprio. Ela se mantém sobre seus 

https://www.todamateria.com.br/vidas-secas-de-graciliano-ramos/
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fundamentos, conservando autonomia em relação a qualquer proposta de mera reprodução 

mecanicista de um ideário partidário. De acordo com Ferreira (2014, p.60), 

 

Quando Graciliano Ramos escreveu e publicou Vidas secas (1938), em pleno 

Estado Novo, ele estava no Rio de Janeiro e acabara de sair das prisões 

varguistas. Sua sensibilidade estava, portanto, aguçada pelas agruras dos 

longos dias que antecederam a produção da obra. Diante disso, Graciliano 

Ramos, assim como Euclides Neto, escreveram e descreveram um tempo e 

um lugar em que viveram e que, portanto, conheciam em profundidade. 

Apesar de Vidas secas ser resultado da rememoração do autor face ao 

período em que viveu no Nordeste, esta não é uma obra autobiográfica. 

Graciliano pertencia a uma classe privilegiada, participava da vida política e 

chegou a exercer o cargo de prefeito de Palmeira dos Índios, cidade 

alagoana, contudo, ele não escreveu sua história, mas a saga de outros 

nordestinos de extratos sociais inferiores que transitaram em seu universo 

histórico-social. Nessa obra, o escritor ficcionaliza as condições em que o 

homem pobre e oprimido dos sertões nordestinos vivia. 

 

Apesar de estar inserido neste contexto, como salientou Ferreira, Ramos não conta a 

sua história, mas busca, de forma mais geral, descrever as personagens de forma detalhada, 

sem perder de vista o universo sertanejo 
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2 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

 Graciliano Ramos produziu sua obra no contexto das décadas de 30 e 40. Em termos 

de realidade nacional isso significava revolução de 30; getulismo; revolução 

constitucionalista; e ditadura Vargas. No contexto europeu significou entre guerras; ascensão 

de regimes totalitários que se espalharam por quase toda Europa e segunda grande guerra 

mundial com todas as suas implicações. Tempos de turbulência e agitação política intensa.  

De partidarismos e de tentativas das mais diversas de propor explicações para o porquê do 

atraso econômico do Brasil. Tempos de Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre; das obras 

de Caio Prado e de Sérgio Buarque de Holanda. O Brasil estava na agenda interpretativa de 

um setor da intelectualidade brasileira, entre os quais se incluía Graciliano. 

Em termos de periodização de História da Literatura no Brasil, Vidas Secas se insere 

no período da chamada literatura regionalista, ou o Romance de 30, como é mais conhecido. 

Os escritores desse período possuíam uma atitude mais formal, em oposição ao espírito 

radical, contestador e de liberdade desenvolvido na Semana de 1922. Além de maior apuro 

formal também tinham uma consciência social mais aguda. Um senso de politização que se 

materializava em reflexões sobre as mazelas da sociedade brasileira. (BOSI, 2015) 

O momento em que surge a terceira geração modernista no Brasil é o período menos 

conturbado em relação às outras duas gerações. Ou seja, é a fase de redemocratização do país, 

visto que em 1945 termina o Estado Novo (1937-1945) que fora implementado pela ditadura 

de Getúlio Vargas. Em nível mundial, o ano de 1945 é também o fim da segunda guerra 

mundial e do sistema totalitário do Nazismo. Entretanto, tem início a Guerra Fria (Estados 

Unidos e União Soviética) e a Corrida Armamentista.  

Com relação a esse período, Candido destaca que: 

 

Os anos 30 foram de engajamento político, religioso e social no campo da 

cultura. Mesmo os que não se definiam explicitamente, e até os que não 

tinham consciência clara do fato, manifestaram na sua obra esse tipo de 

inserção ideológica, que dê contorno especial ' fisionomia do período. 

(CANDIDO, 2000, p. 182) 

 

Vivíamos a Era Vargas, momento marcante na história política do nosso país. Era a 

época das oligarquias, em que as classes privilegiadas eram aquelas que possuíam grande 

quantidade de terras e que podiam, com isso, subjugar àqueles que não tinham nenhum poder 

aquisitivo. Razão pela qual esse tema, o da desigualdade social extrema, inquietava a tantas 

mentes. Graciliano foi uma delas, por sua filiação ideológica à movimentos sociais e 
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partidários não poderia se esperar postura diferente dessa. O getulismo, movimento de 

fundamentação populista, surgiu prometendo mudanças na sociedade brasileira, mas elas não 

se cumpriram. O que resultou foi o exatamente oposto: o fortalecimento das velhas práticas já 

tão conhecidas e condenadas por muitos.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Há quem diga que Graciliano Ramos, em sua época, foi um dos poucos autores a 

escrever de maneira clara e concisa para seus leitores. De fato, isso é o que está revelado na 

obra Vidas Secas. Figuras simples, personagens que sofrem, contextos que indicam sempre o 

vazio ou a perene ausência. A falta de comida, a falta de destino, a falta de orientação ou, até 

mesmo, a falta de comunicação. A ausência se mostra como uma categoria, uma construção 

narrativa que de vazia não tem nada, sendo, ao contrário, um importante elemento agregador 

da narrativa.  

A linguagem em Vidas Secas é bastante peculiar e rica, o que nos revela um caminho 

cheio de imagens, que se confundem entre o que se quer dizer, o que se pensa, o que se fala e 

o que se cala. São muitas falas, que, às vezes, mudas, dizem muitas coisas sobre um universo 

singular, que, para Valter Benjamin 

 

[...] linguagem significa o princípio orientado para a comunicação de 

conteúdos intelectuais, nos referidos domínios: na técnica, na arte, na justiça 

ou na religião. Numa palavra: toda e qualquer comunicação de conteúdo é 

linguagem, sendo a comunicação através da palavra apenas um caso 

particular (BENJAMIN, 1992, p. 177). 

 

O que se percebe é que Walter Benjamin nos traz uma definição para a linguagem 

bastante ampla, pois não se restringe à comunicação através da palavra, mas a toda e qualquer 

forma de comunicação, como a que vemos, frequentemente, na obra Vidas secas: 

comunicação por imagens, gestos, expressões e silêncio. 

De acordo com Benjamim (2012, p. 121-122), 

 

[...] a linguagem seria a mais alta aplicação da faculdade mimética: um 

medium em que as faculdades primitivas de percepção do semelhante 

penetraram tão completamente, que ela se converteu no medium em que as 

coisas se encontram e se relacionam, não diretamente, como antes, no 

espírito do vidente ou do sacerdote, mas em suas essências, nas substâncias 

mais fugazes e delicadas, nos próprios aromas. Em outras palavras: a 

clarividência confiou, no decorrer da história, à escrita e à linguagem as suas 

antigas forças. 
 

 

Castim (2000) afirma que buscou analisar a obra de Graciliano Ramos do ponto de 

vista da adequação entre a linguagem e o agir das personagens em Vidas Secas. Assim, faz a 

seguinte observação: 
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A linguagem agreste, por conseguinte, dura, seca, grosseira, tórrida, árida 

nada mais é que uma pintura de cada um daqueles que compõem o quadro 

das “vidas secas” de G. Ramos. E só as palavras têm o poder de pintar o 

referencial humano em todas as suas dimensões: na caatinga brava ou no 

chiqueiro das cabras; na roupa de vaqueiro de Fabiano, como na chita 

surrada de Sinha Vitória; na morte de Baleia e no semblante das crianças. O 

homem – dizem os mestres - é apenas metade de si mesmo; a outra metade é 

a sua expressão. (CASTIM, 2000:31) 
 

 

Em seu trabalho, Castim (2000) destaca alguns elementos encontrados da obra Vidas 

Secas, como: a metáfora, a comparação, as cores, os sufixos pejorativos, a parataxe e a 

metonímia.  

No que se refere à metáfora, Castim (2000) afirma que não é de grande fôlego e está 

associada ao universo agreste. Assim, ele destacou as seguintes: 

 

( a ) “O vôo negro dos urubus.”  

( b ) “Labaredas lamberam as achas de angico, esmoreceram, tornaram a 

levantar-se e espalharam-se entre as pedras.” 

( c ) “Fabiano a princípio concordara com ela, mastigara cálculos, tudo 

errado.”  

( d ) “Estivera um dia assim murcho, pensando na seca e roendo a 

humilhação.” 

( e ) “O burburinho da multidão era doce.” 

( f ) “O sol chupava os poços.” 
 

 

O exemplo (f) nos faz pensar no drama da seca, no qual estavam inseridas as 

personagens do romance. O sol, que também é personificado, chupa os poços, ou seja, seca os 

poços, pois o sol revela-se como a falta de chuva, que deixa tudo seco, sem água.  

A construção metafórica em (a) também ressalta o universo da caatinga, da seca, no 

qual vê-se, com freqüência, a morte de animais pelas estradas. Pessoas morrendo de fome, por 

conta da seca que assola o sertão. O urubu, animal que simboliza a decomposição, a 

putrefação de corpos que não resistiram à seca. 

Outra figura de linguagem presente no texto e, na qual também se apóia Castim (2000) 

é a comparação. Para ele, esta aparece com mais freqüência do que a metáfora. Assim, para 

ele, “a comparação é um raciocínio elementar, de fácil transformação em linguagem”. Para 

tanto, destaca alguns casos. 

 

(a) “...pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe 

caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos.” Obs: cambitos são 

ganchos finos de madeira, postos sobre a cangalha dos animais, para o 

transporte da cana.  
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(b) “Fabiano era mais forte que tudo isso, era como as catingueiras e as 

baraúnas.” 

(c) “Estava escondido no mato como tatu. Duro, lerdo como tatu. Mas, um 

dia sairia da toca, nadaria com a cabeça levantada, seria homem.” 

(d) “As pernas dos meninos eram finas como bilros...”  

 Obs: bilros são peças finas de madeira usadas para fazer renda. 

(e) “Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão...” 

(f) “Fabiano condenara os sapatos de verniz que ela usava nas festas, caros e 

inúteis. Calçada naquilo, trôpega, mexia-se como um papagaio, era 

ridícula.”Obs: Veja-se a perfeita descrição tragicômica de Sinha Vitória . 

(g) “Rodeou o chiqueiro, mexendo-se como um urubu, arremedando 

Fabiano.” 

(h) “O barulho do rio era como um trovão distante.”  

(i ) “Era como um desgraçado, era como um cachorro, só recebia ossos.”  

(j) “... e Fabiano estacou desajeitado como um pato...”  

(l) “Não queria lembrar-se do patrão nem do soldado amarelo. Mas 

lembrava-se, com desespero, enroscando-se como uma cascavel assanhada.” 
 

Se analisarmos as passagens em (c), (e), (g), (i), (j) e (l), é possível perceber que a 

personagem Fabiano vem sendo comparado a animais, como tatu, novilho, urubu, cachorro, 

pato e cascavel. Isso está relacionado ao contexto em que o mesmo vivia, isto é, na zona rural. 

De acordo com Castim (2000), as cores são elementos que marcam a narrativa de 

Graciliano Ramos, pois as mesmas podem definir a situação de contentamento, desespero, 

dificuldade ou contemplação, além de caracterizar personagens. A natureza não é estática e 

vai sofrendo variações ao longo da narrativa. Isso é demarcado por Castim (2000) com as 

seguintes passagens: 

 

(a) “A catinga ficaria verde.” 

(b) “... a roupa encarnada de Sinha Vitória provocaria a inveja das outras 

caboclas.” (c) “... aquele azul que deslumbrava e endoidecia a gente.” 

(d) “Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, 

mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, 

encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra.” 

(e) “Olhou a catinga amarela, que o poente avermelhava.” 

(f) “A catinga amarelecera, avermelhara-se...” 

(g) “Antes de olhar o céu, já sabia que ele estava negro num lado, cor de 

sangue no outro, e ia-se tornar profundamente azul.” 

 

Em (g), há três cores que definem o céu: negro, cor de sangue e azul. Isso mostra que 

o retirante nordestino, ao olhar para o céu, faz leituras do mesmo, conhecendo cada cor e a 

sua função. Quando se diz que “ia-se tomar profundamente azul”, trata-se de uma certeza que 

se tem de que a chuva não iria acontecer e que, apesar do céu negro, tudo não passava de 

nuvens passageiras que, logo logo, iriam se dispersar, dando lugar a um céu “profundamente 

azul”. 
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De acordo com Antônio Candido (2006, p.159), “Graciliano Ramos usou um discurso 

especial, que não é um monólogo interior e não é também intromissão narrativa por meio de 

um discurso indireto simples.” 

De acordo com Holanda (1992, p, 27), 

 

[...] Em Vidas secas, o silêncio da personagem Fabiano retrata o desejo que 

ele possuía de obter a palavra e não se submeter a tanto: Fabiano é um 

bárbaro que perde seu espaço, que não quer ser reduzido, reificado pela fala 

alheia. Fabiano quer a palavra. Crê que o poder advém dela. Fabiano 

desejava possuir o domínio sobre as palavras e com elas se expressar, 

defender-se da opressão social e dos insultos alheios que sofria no convívio 

com indivíduos de classes sociais mais elevadas, como os coronéis, os 

proprietários das fazendas e os representantes do Estado, como o soldado 

amarelo. 

 
 

De fato, uma das características marcantes na narrativa de Vidas Secas seria 

justamente a falta de fala das personagens, o que, muitas vezes, traz uma relação entre fala e 

poder dentro da sociedade. Como Fabiano não possuía nenhum status dentro da sociedade, 

também não teria acesso à palavra, à expressão verbalizada de seus sentimentos. Em 

contrapartida, de acordo com Cândido (2006, p.149), 

 

[...] a presença da cachorra Baleia institui um parâmetro novo e quebra a 

hierarquia mental, pois permite ao narrador inventar a interioridade do 

animal, próxima a da criança rústica, próxima por sua vez a do adulto 

esmagado e sem horizonte. O resultado é uma criação em sentido pleno, 

como se o narrador fosse, não um intérprete mimético, mas alguém que 

institui a humanidade de seres que a sociedade põe a margem, empurrando 

os para as fronteiras da animalidade. 

 

Igualar o ser humano à condição de animal figura a perda de sua identidade pelo fato 

de ser pobre e de estar à margem da sociedade, sem possuir a capacidade de interação entre as 

outras pessoas.  

É importante ressaltar a influência do meio sobre as pessoas que vivem no universo 

sertanejo, pois, conforme Neitzel: 

 

O sertão impõe regras próprias de conduta àqueles que nele se propõem a 

viver, e os valores preservados nele, a constituição familiar, a distribuição 

geográfica das fazendas, a vegetação e o relevo, a economia pecuária, bem 

como o mandonismo dos latifundiários. (NEITZEL, 2004, p. 15). 

 

Todo esse contexto, presente em Vidas Secas, o qual é descrito por Neitzel, é o que 

impõe nas personagens um lugar desprivilegiado. São figuras miseráveis, que não possuem os 
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insumos necessários para uma condição digna para viver. Dessa forma, estão mais propícios 

aos mandonismos de quem detém o poder.   
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4 A LINGUAGEM EM VIDAS SECAS 

 

Apesar da linguagem enxuta na qual se apóia toda a obra de Graciliano Ramos, é 

possível destacar alguns elementos linguísticos que traduzem o universo sertanejo e 

caracterizam suas personagens. Assim, destacamos alguns elementos no plano semântico e 

sintático. Além disso, a descrição do ambiente em que os mesmo convivem será considerado 

para fins de análise. 

 

4.1 DIFERENTES EXPRESSÕES ADJETIVAS NA CARACTERIZAÇÃO DAS 

PERSONAGENS E DO MEIO 

 

Ao longo da narrativa, diferentes personagens aparecem, inseridos em um contexto 

peculiar, caracterizados por meio de adjetivos que descrevem seus traços físicos e/ou 

psicológicos. Dessa forma, a obra é rica em expressões adjetivas que, a todo momento, nos 

fazem mergulhar na narrativa e imaginar, com detalhes, cada figura que a ela se introduz. 

 

4.1.1 Caracterização dos membros da família em vidas secas 

 

A narrativa de Vidas Secas gira em torno da família, composta por Fabiano – o 

patriarca da família –, Sinhá vitória, sua esposa, os dois filhos, que são chamados de O 

Menino Mais Novo e O Menino Mais Velho e a cachorra Baleia. Dessa forma, Graciliano 

Ramos,  

 

[...] nos apresentam cada um dos membros dessa família e os sofrimentos 

por eles enfrentados naquela realidade opressora. A família era composta de 

quatro membros. Fabiano era o pai, sinhá Vitória a mãe, o menino mais 

velho e o menino mais novo, seus filhos. A eles estavam agregados ainda os 

animais de estimação: a cadela Baleia e o papagaio. Este último morreu logo 

no início da narrativa. Na escassez da caatinga foi preparado e servido como 

refeição para a família. 
 

Cada personagem tem um capítulo especial, mas também estão presentes em outros 

capítulos. A família vive o drama da seca unidos, como verdadeiros retirantes, que faz do 

êxodo uma tentativa de fugir daquela terra tão seca, que não mais lhes dava o alimento diário. 

A fuga trouxe-lhes várias experiências e tensões, que modificavam seus sentimentos. Dessa 
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forma, analisaremos as personagens Fabiano e sua esposa sinhá Vitória de forma mais 

cuidadosa, por meio de algumas passagens retiradas do livro. 

 

4.1.1.1 Fabiano 

 

 Fabiano é descrito, em Vidas Secas, como o patriarca da família, esposo de Sinhá 

Vitória e tem dois filhos. De acordo com a análise detalhada feita por Costa e Saccramento 

(2012), “A trajetória dessa personagem inicia-se com a travessia da caatinga com a família, 

quando ele precisa carregar o menino mais novo, que desmaiou”. Dessa forma, Fabiano é 

caracterizado, psicologicamente, ora como insensível e tirano, pois sente raiva da fraqueza do 

próprio filho, ora como compassivo, pois não se demora a sentir pena do garoto. O que revela 

seu lado de pai, que faz de tudo para vê o filho bem. 

Conforme Costa e Saccramento (2012, p. 65) 

 

Fabiano era um homem sertanejo, vaqueiro de profissão, sem instrução e 

moldado pela aspereza da própria existência. Não obstante, a limitação 

discursiva, possuía a consciência da sua condição. A dimensão da falta de 

traquejo no trato com o outro é demonstrada, principalmente, no cotidiano 

familiar. Logo no primeiro capítulo temos uma amostra do comportamento 

de Fabiano em relação aos filhos. Um homem sem tolerância para com os 

pequenos. 

 

É no primeiro capítulo, intitulado “Mudança” que se faz aparecer as expressões 

adjetivas que tipificavam as personagens. Dessa forma, destacamos algumas passagens que 

merecem ser analisadas. 

(1) [...] estavam cansados e famintos. (p.9) 

(2)  Fabiano sombrio, cambaio, o aio a tiracolo [...] (p.9) 

(3) Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. (p.9) 

Os exemplos (1), (2) e (3) foram retirados da página nove, sendo que o primeiro 

refere-se à família, o segundo à Fabiano, como aparece explicitamente, e o terceiro refere-se 

ao menino mais velho. Mais adiante, na página dez, temos: 

(4) Tinha o coração grosso [...] (p.10) 

(5) [...] coçou a barba ruiva e suja [...] (p.10) 

Os adjetivos que aparecem em (4) e (5) são elementos que caracterizam Fabiano, que, 

em (4) afirma-se que possui um coração grosso, isto é, por toda situação pela qual ele passava, 
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não tinha alegria e queria, a todo momento, culpar alguém pelo o que não deu certo. Para 

Costa e Saccramento (2012, p. 67) 

 

Observa-se desse modo que Fabiano reproduzia nas crianças o mesmo jugo 

sofrido por ele nas relações de trabalho, nas quais se submetia a uma 

profunda servidão, quase na equivalência da relação entre o senhor e o 

escravo. Ademais, ainda respondia como chefe daquela família, sendo assim, 

deveria corresponder às normas do modelo patriarcal. A família compunha 

uma representação das relações sociais, com os seus respectivos mecanismos 

de opressão, entre os quais, estava o Sinhá Vitória e os desafios de uma 

mulher nordestina. 

  

No segundo capítulo, cujo título é “Fabiano”, vê-se que esse personagem é 

caracterizado da seguinte forma: 

(6) [...] Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. 

(p.18) 

(7) Você é um bicho, Fabiano. (p.19) 

(8) Agora Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali. (p.19) 

(9) A cachorra Baleia, aos saltos, veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. 

(p.20) 

(10) Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quendura da terra. 

(p.20)  

(11) Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste, seria despedido quando menos 

esperasse. 

A personagem Fabiano vive um momento dramático nesse capítulo, que o leva a 

pensar ser um bicho. Por isso, destacamos a frase (7) que, de acordo com Costa e 

Saccramento (2012, p. 70) aponta para o fato de que, “ao se considerar bicho, Fabiano sabe 

que é capaz de permanecer na adversidade, lutando instintivamente pela sua sobrevivência. 

De acordo com Alves (2007, p.121),  

 

A personagem de Vidas Secas, pela modulação do narrador, é homem 

convertido em paisagem, em coisa, em planta e animal, silencioso, com 

idéias fragmentadas sobre a realidade que o conforma, oprimido e inútil 

diante de situações que requerem uma resolução, embora seja consciente 

dessas situações, e, principalmente da sua condição de fraqueza, da falta de 

preparo para lidar com a realidade dos homens de poder, enfim, de sua 

importância. Por outro lado é bastante para resistir as desgraças da seca, e 

luta pelo novo espaço, partindo sempre pois quer viver. 
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Em outro momento da narrativa, Fabiano é caracterizado como um sujeito vingativo, 

mas esse sentimento foi motivado, o qual foi o responsável pela a sua prisão. Fabiano não era 

um sujeito ruim, mas tinha desejo de vingança por ter se sentido injustiçado. Para Costa e 

Saccramento (2012, p. 72) 

 

O romance Vidas Secas tem sido estudado desde a sua publicação em 1938 

enquanto uma obra que ressalta as características do sertanejo, apresentando 

ao leitor um homem – no sentido genérico – forte e aguerrido, capaz de 

suportar a fome, a seca, a opressão e ainda assim sobreviver. 
 

 

E assim se construiu Fabiano, com uma personalidade marcada por contradições, mas 

que revelam um homem forte, que não se deixa abater pelas dificuldades pelas quais passa ao 

longo da narrativa. De acordo com Ferreira (2014, p.60) 

 

As transformações identitárias sofridas pelas personagens estão ligadas às 

adversidades climáticas assim como à exploração do homem pelo homem. 

Mas as personagens de Vidas secas tiveram, para agravar sua situação, a 

circunstância de sofrerem as consequências da desterritorialização nas terras 

secas e áridas do Nordeste, enquanto buscavam fugir à derrota e à seca, 

passando fome. 
 

 

Assim como a natureza se modifica e passa por períodos de alternâncias, Fabiano 

também apresenta momentos de tensão e momentos mais tranquilos. Nesse sentido, temos o 

homem sendo influenciado pelo meio. 

Fabiano é uma personagem que tem dificuldade em expressar seus sentimentos, 

sobretudo o que tem de melhor como ser humano. Por isso, ele é sempre mal interpretado, 

como um sujeito bruto, grotesco, e antissocial. Isso influencia na forma de tratar seus filhos, 

pois, para ele, ser bruto é o normal e seus filhos precisam seguir como ele. 

Um elemento que chama a atenção do leitor e que caracteriza Fabiano é a linguagem 

ou a ausência dela na narrativa. A linguagem define o lugar que a personagem ocupa na 

sociedade e a sua relação com as outras personagens. Para Costa e Saccramento (2012, p. 60) 

 

A deficiência comunicativa de Fabiano ampliava sobremodo a problemática 

da sua subalternidade nas relações sociais. Pois não conseguia converter em 

linguagem a sua consciência das coisas. Quer fosse com o patrão, quer fosse 

com as outras pessoas. Essa impossibilidade de Fabiano com a linguagem o 

desqualificava como homem, pois deste modo, não sancionava o status quo. 

Posto que, sendo o chefe de uma família caberia a ele também, ser o seu 

porta-voz, ou seja, ser o detentor do discurso, conforme estabeleciam os 

preceitos culturais. 
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Para Fabiano, a melhor companhia que podia ter era dos animais, já que o próprio, em 

algumas passagens, até se considerou como um deles. Essa identificação com os animais 

fortalece o grunido em detrimento da palavra. Fabiano era analfabeto e, por isso, não se 

interessava em comunicar-se por meio de palavras, até porque não achava que a palavra 

poderia ser usada por pessoas menos abastadas e sem escolarização. Assim, de acordo com 

Duarte (2005, p. 30) Fabiano “não conseguia dominar-lhes os sentidos nem a escrita. Com a 

ausência de um pensamento articulado, o personagem via-se limitado ao grunhido e 

humilhação que marcavam o cotidiano do homem analfabeto e sem horizonte”. 

 

4.1.1.2 Sinhá Vitória 

 

Esposa de Fabiano, sinhá Vitória é considerada a cabeça da família, aquela que tem a 

sabedoria. Fabiano respeita a posição de sua esposa e procura sempre ouvi-la em suas 

palavras sábias. Ao analisar a personagem Sinhá Vitória, Magalhães destaca o sentido do 

nome dessa personagem, da seguinte forma: 

 

A personagem feminina é nomeada com a conjunção do nome próprio 

Vitória e o pronome de tratamento sinhá; de tal forma é a combinação desses 

dois léxicos, que um não tem sentido sem o outro na nomeação da 

personagem, isto é, não há uma sinhá, nem uma Vitória, mas uma mulher 

cuja denominação é sinhá Vitória. O pronome de tratamento sinhá aparece, 

no cotidiano brasileiro, para designar as mulheres ligadas ao poder 

econômico no universo rural. São as esposas dos proprietários de terra, a que 

os escravos se referem como sinhá [...] Com a abolição da escravatura e o 

posterior desenvolvimento das relações de trabalho capitalistas, o termo 

sinhá adquire uma corruptela que designa as mulheres casadas, pobres, mas 

que merecem respeito. (MAGALHÃES, 2001, p. 12). 

 

Magalhães (2012) nos traz uma análise bem detalhada do nome sinhá Vitória, porém 

não nos deteremos aqui em fazer o mesmo, apenas tomaremos como um elemento para 

entendermos como é descrita esta personagem feminina por Graciliano Ramos. 

Sinhá Vitória era uma mulher forte, que tinha voz em sua casa, que opinava diante da 

situação de dificuldade em que sua família vivia. Isso é perceptível nas primeiras linhas do 

capítulo encabeçado pelo seu próprio nome: 

 

Acocorada junto às pedras que serviam de trempe, a saia de ramagens 

entalada entre as coxas, sinhá Vitória soprava o fogo. Uma nuvem de cinza 

voou dos tições e cobriu-lhe a cara, a fumaça inundou-lhe os olhos, o rosário 

de contas brancas e azuis desprendeu-se do cabeção e bateu na panela. Sinhá 
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Vitória limpou as lágrimas com as costas das mãos, encarquilhou as 

pálpebras, meteu o rosário no seio e continuou a soprar com vontade, 

enchendo muito as bochechas. (RAMOS, 2016, p. 38). 

 

Nesse primeiro parágrafo, Ramos descreve uma cena que detalha como era a vida de 

sinhá Vitória, sua rotina diária. Sempre com seus afazeres domésticos, ocupadas com suas 

“obrigações”. Do lar, sofredora, mas uma mulher movida pela fé, pois bem se vê que andava 

com um rosário em mãos, pois de certo era a ele que recorria nas horas da aflição. Como a 

maioria das mulheres sertanejas, sinhá Vitória era devota de Nossa Senhora, pois a fé seria o 

seu único consolo. Dessa forma, para Falci: 

 

O isolamento do sertão, as condições locais de povoamento, as condições 

ambientais de clima e a formação de uma sociedade patriarcal altamente 

estratificada influíram nas especificidades das mulheres do sertão. Lugares 

diferentes, historicidades específicas podem conduzir a outros signos, outras 

representações do mundo feminino. (FALCI, 1997, p. 259). 

 

Dessa forma, como sinhá Vitória esta imersa nesse contexto peculiar descrito por 

Falci, ele apresentava comportamentos que se limitavam ao meio em que ela vivia. Isto é, o 

cuidado com o lar, a posição de esposa, as “obrigações” com a casa e com os filhos e contato 

restrito aos membros da família.  

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 

 

Logo no primeiro capítulo, intitulado “Mudança”, o narrador descreve o ambiente, 

fazendo uso de diferentes adjetivos, conforme observamos nas passagens que seguem: 

(a) Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. (p.9) 

(b) A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da catinga rala. 

(p.9) 

(c) A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que 

eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos 

moribundos. (p.10) 

De acordo com Duarte (2005, p. 30) “Em Graciliano, o sertão não vira mar. É sempre o 

árido sertão de areias quentes e vegetação retorcida.” E é esse sertão que o faz sofrer e, ao 

mesmo tempo, o faz o homem forte e guerreiro. Esse mesmo sertão lhe concedeu uma esposa, 

sinônimo de sabedoria e fortaleza, que ao seu lado, vive as dificuldades da vida. 



24 

 

O vermelho talvez seja a cor predominante naquele ambiente, pois trata-se de uma cor 

quente, que remete ao fogo, ao sol, ao sangue. Uma cor que pulsa, que enche os olhos, que se 

destaca, na imensidão do sertão. 

O negro, representado pelos urubus, ave que muito se vê no céu do sertão, pois é comum 

animais morrerem de fome e de sede, servindo de comida para os urubus. Talvez esse seja o 

único animal que tenha a sua fome saciada no sertão. 

Juazeiros pelados, catinga rala, desenham um cenário de seca prolongada, de muitos dias 

sem a precipitação. Sinal de fome, de falta de alimento, de falta de esperança. O verde é 

símbolo de esperança, mas sem ele o sertanejo desanima e pensar em ir embora.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vidas Secas é obra de um realismo duro r não facilmente encontrável na literatura 

brasileira. As personagens Fabiano e sua esposa sinhá Vitória foram o nosso principal objeto 

de análise para entendermos o comportamento do homem do sertão, que sofre o drama da 

seca. 

A linguagem que predominou na narrativa, de acordo com a análise, é a que se aproxima 

mais da linguagem dos animais, isto é, que se isenta da palavra. Mas isso acontece de forma 

despretensiosa, pois, ao comparar o homem com o animal, assinala a posição inferior na qual 

se encontra os menos favorecidos. O romancista parece ter almejado a construção de tipos 

humanos desumanizados, talvez tendo em mira a demonstração dos efeitos nefastos que a 

ausência de condições mínimas de existência exerce sobre os indivíduos. Homens 

animalizados e animais humanizados. As personagens humanas se igualam a animais devido a 

seu processo de degradação moral e social. As muitas metáforas utilizadas no texto de Vidas 

Secas para designar Fabiano e os membros de sua família sugerem essa possibilidade 

interpretativa. Há inúmeras referências a termos que associam o humano ao animalesco. As 

duras condições de vida teriam retirado daquelas habitantes de uma zona agreste quase que 

todos os traços que comumente definem o humano. Brutalizados, entorpecidos e fragilizados 

ao extremo de suas possibilidades. 

Vidas Secas é um romance histórico, suas personagens vivem o momento de forma 

intensa, por isso, a linguagem empregada por eles, de acordo com nossa análise, é simples.  

A descrição do ambiente foi bastante detalhada. As cores foram marcantes para indicar 

cada cenário. Tudo esteve interligado o tempo todo, conforme a visão de mundo do autor, que 

depositava em sua narrativa.  
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