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A Triste Partida 

Meu Deus, meu Deus 
Setembro passou Outubro e Novembro  
Já tamo em Dezembro meu Deus que é de nós 
Meu Deus, meu Deus 
Assim fala o pobre do seco Nordeste  
Com medo da peste da fome feroz 
Ai, ai, ai, ai 

[...] 

Sem chuva na terra descamba Janeiro, 
Depois Fevereiro e o mesmo verão 
Meu Deus, meu Deus 
Entonce o nortista pensando consigo 
Diz: "isso é castigo não chove mais não" 
Ai, ai, ai, ai 

Apela pra Março que é o mês preferido 
Do santo querido sinhô São José 
Meu Deus, meu Deus 
Mas nada de chuva tá tudo sem jeito 
lhe foge do peito o resto da fé 
Ai, ai, ai, ai 

Agora pensando ele segue outra tria 
Chamando a famia [...] 

 
(Patativa do Assaré) 
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DUALIDADE DA SECA NO SERTÃO EM VIDAS SECAS 
 
 

BRITO, Luana Venâncio Eleutério de. Dualidade da seca no Sertão em Vidas Secas, 2016. 23f. 
Trabalho Cientifico (Curso de Licenciatura em Letras, habilitação em Língua Portuguesa) – 
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Campina Grande, 2016. 
 

 
Resumo: O objetivo deste trabalho é ressaltar a dualidade da seca no Sertão, a partir da análise 
da obra literária Vidas Secas, de Graciliano Ramos. A literatura possibilita fazer abordagens de 
diferentes áreas do conhecimento. O desafio desta pesquisa é fazermos um trabalho 
interdisciplinar, estabelecendo relações entre a leitura literária, com a geografia, a história e a 
sociologia. Isso, por compreendermos que a interdisciplinaridade, como integração entre várias 
disciplinas e campos de conhecimento, é capaz de romper/superar as estruturas disjuntivas e 
tornar possível uma leitura conjuntiva dos conceitos. Assim, na análise da dualidade da seca no 
Sertão, a partir do paradigma conjuntivo, a seca será entendida enquanto fenômeno natural e ao 
mesmo tempo personificada na vida humana. O trabalho foi estruturado em duas partes:            
Na primeira definimos contextualizar a obra Vidas Secas, para não incorrermos no erro de 
análise de conjuntura do Sertão. Enfatizando a seca no Sertão enquanto uma realidade natural, 
histórica, socioeconômica e política, além de ser esta uma construção humana. Na segunda parte, 
discorreu-se sobre o Sertão e seca na obra Vidas Secas, onde o autor ilustra que a seca não está 
apenas no espaço geográfico do Sertão, mas também na vida humana. 
 

Palavras-chave: dualidade. Sertão. Nordeste. Vidas Secas. 

1. Introdução 

 Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é uma das mais destacadas obras da literatura 

brasileira. Com dezenas de edições1publicadas, é constituída por 13 capítulos narrados da 

seguinte maneira pelo autor: Capitulo 1 Mudança; Capitulo 2 Fabiano; Capitulo 3 Cadeia; 

Capitulo 4 Sinhá Vitória; Capitulo 5 O menino mais novo; Capitulo 5 O menino mais velho; 

Capitulo 7 Inverno; Capitulo 8 Festa; Capitulo 9 Baleia; Capitulo 10 Contas; Capitulo 11 

Soldado amarelo; Capitulo 12 O mundo coberto de penas e, Capitulo 13 Fuga. O objetivo deste 

trabalho não é analisar os pormenores de cada um desses capítulos, mas ressaltar a dualidade da 

seca no Sertão no contexto de toda obra. 

 A obra narra uma história de uma família de retirantes do Sertão nordestino e o autor, 

Graciliano Ramos, consegue descrever em toda sua narrativa que o cenário do romance acontece 

em uma região afetada pela seca, enquanto fenômeno natural, contudo, ele também personifica a 

seca a vida humana, no caso, em Fabiano e na sua família. 

  

���������������������������������������� �������������������
1 Este trabalho foi feito com base na 45ª Ed. da obra Vidas Secas 
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 A seca, enquanto fenômeno natural, é caracterizada pela escassez, irregular e má 

distribuição das precipitações pluviométricas durante a estação chuvosa. Este fenômeno natural, 

que ocorre principalmente em regiões de clima árido e semiárido, a exemplo do Sertão 

nordestino, sempre existiu e existirá sempre. Isso ocorre devido, entre outros fatores, à 

localização geográfica dessa região, que não recebe fortes influências de úmidas massas de ar; e 

suas características hidroclimáticas. Quando a secas ocorrem, provoca impactos na vegetação, 

hidrografia, na fauna, assim como, consequências econômicas e sociais. �

 Na obra Vidas Secas (1994), Graciliano Ramos personifica a imagem da seca em 

Fabiano e sua família (personagens principais da obra), sendo evidenciada nestes através de 

incerteza, angústia, fome, sede, abandono e na necessidade de estar migrando a cada período de 

estiagem prolongada, fatores que os condena à infelicidade. Mas, com a esperança sempre de 

mudança, o esperado nunca acontece, uma vez que a seca, como fenômeno natural, sempre 

reincidirá.  

 Assim, esta dualidade da seca (como fenômeno natural e personificada no homem)vai 

se repetindo na narrativa como se ambos fossem naturais e inevitáveis; como se a família de 

Fabiano fosse um componente abiótico do semiárido sertanejo, cuja semiaridez do ambiente 

parece transmitir e incorporar seus efeitos sobre as pessoas, assim como o ambiente sertanejo era 

seco como quem vivia nele, assim também era o Fabiano. 

 A literatura pode ser definida como uma arte de compor uma atividade verbal de 

forma artística, cuja finalidade pode ser a de transfigurar o real, ou seja, recriar a realidade a 

partir da visão do autor, utilizando-se para isso da ficção.  

 Muitos teóricos a exemplo de Edgar Morin (1982) e Fritjof Capra (1982),discutindo a 

produção científica atual, têm proposto a superação do conhecimento disjuntivo pelo 

conhecimento conjuntivo. A literatura possibilita fazer abordagens de diferentes áreas do 

conhecimento, sejam elas das ciências naturais ou sociais. A obra literária Vidas Secas pode ser 

exemplo nesse sentido, pois já serviu de referência para análises de estudos e pesquisas de 

inúmeros trabalhos científica publicados em diversas áreas de conhecimento.  

2. Contexto na obra Vidas Secas 

 A obra Vidas Secas foi publicada em 1938, há 78 anos. Ao longo desse tempo, 

mudanças aconteceram no espaço sertanejo, bem como mantiveram-se alguns aspectos de sua 

história. Por isso, a importância de se contextualizar a análise da obra, pois, é inconcebível 

pensar um espaço que permaneça exatamente o mesmo com o passar do tempo. 
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 A narrativa da obra representa uma realidade já vivida por muitos sertanejos, embora, 

as consequências sociais e econômicas retratadas tenham atualmente dimensões de menos 

intensidade. Isso ocorre por causa das mudanças que acontecem nessa região, em virtude, por 

exemplo, da implantação de tecnologias sociais hídricas (a exemplo da construção de açudes, 

cisternas de placas, cisternas calçadão, poços e barragens subterrâneas); da instalação de energia 

elétrica (até mesmo na zona rural); implementação de políticas sociais de distribuição de renda(a 

exemplo do programa bolsa família); garantias de seguro safra e distribuição de sementes a 

agricultores; dentre outras ações voltadas para o Sertão. Isso significa afirmar que na época em 

que o romance foi escrito, a dependência que o sertanejo tinha da natureza era maior, “as 

distâncias eram maiores”, o “Sol era mais quente”, tinha-se menos água, menos acesso à saúde e 

educação, mais desigualdades socioeconômicas e, consequentemente, mais exploração do 

trabalho. 

 Na obra, Fabiano e sua família representam a realidade de milhares de retirantes 

sertanejos injustiçados social e economicamente, uma vez que, no contexto dos fluxos 

migratórios da década de 1930, havia pouca alternativa de sobrevivência diferente de migrar. 

Nem mesmo a “fuga” era garantia de preservação da vida, mesmo porque, por vezes, nem 

mesmo se sabia onde iria chegar, e nem havia certeza se um dia voltaria.  

 Não queremos afirmar que a pobreza, as desigualdades e todas as adversidades 

narradas pelo autor na obra tenham deixado de existir no Sertão atual, mas as levas de retirantes 

dessa região são bem menores e a realidade menos dramática do que a época da escrita do 

romance. Atualmente, por exemplo, as secas prolongadas que atingem o Sertão já não matam 

mais humanos de sede e não são mais suficientes para provocar um despovoamento em massa 

dessas localidades. Por isso, o Sertão nordestino é hoje o semiárido mais povoado do mundo. 

Tudo isso é devido a menor dependência humana da natureza, porque em decorrência de ações 

políticas implementadas na região. 

 Apesar de seu contexto de produção e circulação, a obra Vidas Secas não perdeu sua 

validade, continua atual e importante por sua abrangência de análise, inclusive possibilitando 

múltiplas abordagens em diferentes áreas do conhecimento e, também, num contexto 

interdisciplinar.  

2.1 – Seca no Sertão: uma realidade natural, histórica, socioeconômica e política 

2.1.1 Fator natural 
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 Grande parte dos discursos que institui a identidade do Nordeste e, sobretudo, do Sertão se 

baseia no clima. É este o elemento que mais marca e caracteriza essa região. Tratando sobre a 

climatologia do semiárido nordestino, Brito (2013, p. 114) afirma que: 

Conforme é de conhecimento elementar de qualquer estudioso do Nordeste 
semiárido, esta região apresenta os mais baixos índices pluviométricos do 
país, cujas médias não excede 800 mm/ano, uma vez que, a dinâmica das 
massas de ar não beneficia essa região com grande pluviosidade. Em 
algumas áreas o índice pluviométrico chega a ser inferior a 500 mm/ano.  

 Comparando os índices pluviométricos dessa região com o de outros domínios 

morfoclimáticos do Brasil, Ab’ Saber (apud, BRITO, 2013, p.114) apresenta os seguintes dados:  

A soma de precipitações nas regiões mais rústica do Nordeste equivale 
apenas a um quinto das médias registradas no domínio dos cerrados.               
A Zona da Mata tem um volume de chuvas 2,5 vezes maior do que as áreas 
mais bem regadas do Sertão, e de seis a nove vezes maior em relação às 
áreas mais rústicas. Já na Amazônia o total de precipitações anuais em 
relação ao Sertão é de 8,5 a 14 vezes acima do total de chuvas das áreas 
menos chuvosas e de quatro a cinco em relação as áreas mais chuvosas. 

� Além dos baixos índices pluviométricos, outro aspecto das precipitações na região 

sertaneja apontado por Brito (2013, p.114) é a grande variabilidade espacial e temporal, com 

regime de chuvas irregulares, mal distribuídas e concentradas em alguns meses do ano, assim 

como interanual, com anos extremamente secos e outros chuvosos. Essa variabilidade espacial 

e temporal das precipitações é uma das principais causas da escassez de água do Sertão”. Ainda 

segundo Brito (2013, p.114), “outro aspecto do seu déficit hídrico é a evaporação. Independente 

de a estação chuvosa comportar somatórios maiores ou menores de precipitações, o longo 

período seco caracteriza-se por forte evaporação. Mesmo que as isoietas2 sejam de 800 mm/ano, 

a evaporação é de até 3000 mm/ano”. Dito de outra maneira, no Sertão “chove mais para cima 

do que para baixo”. 

 Conforme tais características, Albuquerque Júnior (2001) diz que “o Sertão nordestino 

é em grande medida, filho da seca”. 

 No Sertão é natural a ocorrência de seca. Segundo Ab’ Saber (apud BRITO, 2013, 

p.115), conformamos que: 

Em alguns anos as chuvas chegam no tempo esperado, totalizando, às 
vezes, até dois tantos a mais do que a média das precipitações da área 
considerada. Entretanto, na sequência dos anos, acontece alguns dentre 
eles que as chuvas se atrasam ou mesmo não chegam [...]. 

���������������������������������������� �������������������
2
Linha de igual volume de precipitações média anuais. 
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 Portanto, a variabilidade climática faz com que as médias de precipitação anual 

sirvam apenas para normatização e referência, em face de dados climáticos obtidos em muitos 

anos. 

 Segundo Sarmento (apud Brito, 2013, p.121), a seca pode ser classificada em três 

tipos: (I) “seca meteorológica” – quando há prolongada e anormal ausência de chuvas; (II) “seca 

hidrológica” – quando a redução das precipitações em meses historicamente chuvosos baixa o 

fluxo hidráulico e os rios não reabastecem os reservatórios; e (III) “seca agrícola ou edáfica” – 

quando a redução de chuvas não consegue repor a umidade do solo na profundidade do sistema 

raticular das plantas e impede ou prejudica a produção. A figura 1 abaixo ilustra uma paisagem 

do Sertão nordestino em período de seca. 

 
Figura 1. Paisagem do Sertão em período de seca (Foto: arquivos de Pedro Vianna, 2012) 

 A tipologia climática do Sertão é delimitada por duas estações bem distintas: uma 

chuvosa, no primeiro semestre, e outra seca, no segundo semestre. Isso significa que os maiores 

índices pluviométricos no Sertão ocorrem no verão, e não no inverno. Isso acontece devido à 

atuação da massa Equatorial continental, que está fortalecida durante este período. No entanto, 

Brito (2013, p.115) explica que: 

Apesar de ser a massa Equatorial continental úmida, em função do seu longo 
trajeto até chegar ao Sertão, vinda da Amazônia Ocidental, onde teve sua 
origem, perde bastante umidade e, quando atinge o Sertão já está bem 
enfraquecida, provocando baixos índices pluviométricos. No inverno a massa 
Equatorial continental recua e a massa atuante na região passa a ser a 
Tropical atlântica (mTa). Contudo, apesar de ser esta também uma massa de 
ar úmida, quando chega ao Sertão já está bastante enfraquecida. Isso ocorre 
devido à barreira natural do Planalto da Borborema, que funciona como um 
“paredão” que impede a passagem dos ventos úmidos vindos do Atlântico, 
provocando as chuvas orográficas na sua encosta. Com isso as chuvas no 
Sertão são comprometidas e os seus índices pluviométricos baixos. 
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 Para o autor, “no primeiro semestre, quando as chuvas de verão ocorrem, os sertanejos 

chamam esta estação de inverno, porque simbolicamente entendem que inverno está associado à 

chuva, e verão a sol, calor e estiagem”. Portanto, um paradoxo ao inverno meteorológico .Ab’ 

Saber (2003, p.85) explica porque isso ocorre. Segundo ele 

Os conceitos tradicionais para as quatro estações somente são válidos 
para as regiões que vão dos subtrópicos até a faixa dos climas 
temperados, tendo validade muito pequena ou quase nenhuma para as 
regiões equatoriais, subequatoriais e tropicais.  

 Assim, para os habitantes do Sertão, os termos “verão” e “inverno” têm significados 

próprios, distinto do que caracteriza as quatro estações do ano. O sertanejo entende inverno 

como ocorrência de chuvas durante o período de produção agrícola da região (primeiro semestre 

do ano). Contudo, no Sertão é comum a ocorrência de períodos secos mesmo durante a estação 

chuvosa, ou seja, mesmo durante o verão. Quando isso acontece, instala-se uma estiagem 

prolongada, uma seca. 

2.1.2 Fator histórico 

 No Sertão, as discussões sobre a seca são históricas, sendo mais recorrentes no 

Nordeste o acúmulo da temática através de estudo, pesquisa e debates ao longo dos séculos. 

Diversos pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento relatam que os episódios das secas 

no Nordeste são anteriores ao período cabralino ou lusitano.  

 O primeiro registro de seca na região Nordeste foi feito pelos jesuítas em 1552.De 

acordo com Sarmento (apud BRITO, 2013, p.122), “entre o sXVI e o sXX, os registros de secas 

deram-se mais pelas referências de suas consequências na desestruturação socioeconômica do 

que por pluviometrias”. 

 A história registra episódios graves de prejuízos à população sertaneja afetada pela 

seca. Segundo Brito (2013, p.124), 

Dentre as grandes secas que assolaram o Nordeste, destaca-se a de 1877/79, 
considerada a maior de toda história, principalmente em termos de 
consequências sociais e econômicas. Para se ter uma ideia, em decorrência 
desta seca, estima-se que morreram cerca de 500 mil pessoas; 90% dos 
rebanhos foram dizimados; praticamente todas as plantações foram perdidas e 
houve migração em grande escala para o Centro-Sul do país.  

 Historiadores reputam essa seca como marco perceptível da dimensão devastadora 

desse fenômeno climático, formando algumas imagens negativas sobre a região, que até hoje, 
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conforme Sarmento (apud BRITO, 2013, p.125), permeia o imaginário de parte da população 

de cultura mediática e retroalimenta a discriminação social no Brasil. 

2.1.3Fatorsocioeconômico e político 

 Há quem atribua o subdesenvolvimento e vulnerabilidade de uma região às secas. 

Contudo, é preciso ficar claro, conforme apresenta Josué de Castro (1980), em seu título 

Geografia da Fome, quando cita André Piatler, para o qual “o nível de desenvolvimento pode ser 

medido ou aferido pelo grau de resistência de uma estrutura econômica em face de uma 

catástrofe natural ou social: seca, inundação, revolução, guerra”. Sobre o assunto Brito (2013) 

cita o exemplo das regiões do Negev (Israel) e da Califórnia (EUA), onde as condições de aridez 

são muito mais adversas do que a do Sertão brasileiro, entretanto, destacam-se como grandes 

áreas de produção agrícola.  

 Segundo Matallo (apud Maracajá, 2007, p.15) as regiões áridas foram as primeiras 

áreas a serem povoadas em toda a história humana e onde se forjaram a moderna cultura 

ocidental e oriental. Foram nessas regiões que se formou o berço dos grandes impérios e 

civilizações, como o Egito, a Pérsia, a China e a Índia. Ainda segundo o autor, 

As principais descobertas da matemática, física, astronomia, 
astronáutica e agricultura foram desenvolvidas por essas civilizações. 
Os conhecimentos de hidráulica e as primeiras tecnologias de 
irrigação também foram produtos dessas regiões, bem como as 
primeiras viagens intercontinentais e o povoamento dos outros 
continentes. 

 Atualmente, os Estados Unidos são a maior potência econômica e tecnológica do 

mundo. Chama a atenção o fato de seus maiores parques tecnológicos estarem localizados não no 

Nordeste úmido, tradicional região econômica do país, mas, no Oeste árido, o vale do cilício (cf. 

BRITO, 2013, p.126).Essa realidade permite entender que, ainda que a seca exerça influência 

nas condições socioeconômicas do Sertão, não é um fator determinante às suas condições de 

subdesenvolvimento. O atraso dessa região ocorre, não porque ela seja inviável, mas, pelo fato 

de ter sido mantida historicamente excluída dos projetos de desenvolvimento nacional. Se o 

Sertão fosse melhor assistido pelo poder público em termos de planejamento e investimento, 

certamente teria plenas condições de desenvolvimento econômico e social. 

 Embora a seca seja um fenômeno de causas naturais, seus efeitos numa determinada 

região acabam sendo intensificados pela esfera política. Assim, pode-se afirmar que a pobreza do 

Sertão está no homem e não no clima. Ou seja, a seca não é a causa principal dos problemas 



15 
�

sertanejos. Como diz Leal(apud Andrade, 2008, p.29),“o que determina a precariedade dos 

sertanejos “não é a terra, é a ausência dela”. Dito de outra forma, o problema não é a seca, mas, 

as cercas.  

 Por fim, podemos ainda lembrar que os impactos alocados das secas ocorrem de modo 

desigual nos diferentes grupos sociais. O imaginário formado apenas com o Sertão seco deve ser 

contraposto também ao fato de que outras áreas do Brasil, como as aglomerações urbanas, 

apresentam situações críticas quanto ao acesso à água, mas nem por isso são “atrasadas” e 

estigmatizadas. 

 Logo, a seca não é, na realidade, somente um fenômeno natural com consequências 

negativas sobre uma população vulnerável, mas também, um fenômeno com dimensões 

históricas, socioeconômica e política, secularmente presente no Sertão. 

2.1.4 Sertão: uma construção humana 

 O Brasil foi regionalizado em cinco grandes regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 

Norte e Nordeste (IBGE, s/d). Buscou-se, com isso, agrupar áreas semelhantes, separando-as das 

áreas distintas, com o objetivo de fazer com que os espaços mais individualizados pudessem ser 

melhor caracterizados e administrados. Nesse contexto, o próprio Nordeste também foi dividido 

em quatro sub-regiões: Litoral, Agreste, Meio Norte e Sertão. 

 Cada uma dessas sub-regiões apresenta peculiaridades ou diferenças internas quanto à 

forma de organização social, econômica e cultural. Contudo, conforme destaca Albuquerque 

Júnior (2001, p.42), “os discursos sobre o Nordeste, quase sempre, se impõem uma imagem e um 

texto homogêneo”. Os aspectos naturais entre o litoral e o interior, por exemplo, são bastante 

diferentes. Entretanto, a história foi relatada como se fosse um espaço todo 

homogêneo/uniforme, sendo o Sertão a imagem mais emblemática que se construiu do Nordeste 

para o restante do país. 

 Historicamente, o Sertão apresentou muitos significados. O termo teve origem durante 

a colonização do Brasil, pelos portugueses, quando ao saíram do litoral e se interiorizaram, 

perceberam uma grande diferença climática. Por isso, chamaram aquela região de "desertão", 

ocasionado pelo clima quente e seco. Rapidamente, essa denominação foi sendo entendida como 

"de sertão", e depois, apenas como Sertão. Para Holanda (2002, p.83), 

A noção de Sertão se distribui de modo irregular através da história. A 
princípio não há nenhuma delimitação geográfica. Desde o século XVI o 
termo foi usado para nomear um espaço vazio ou pouco povoado, de 
isolamento social. Também teve um significado de região bravia/selvagem, 
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um espaço desconhecido ou de enigma, que fica fora da lei. Como a lei 
define a civilização, o Sertão então era considerado um espaço incivilizado. 

 Considerava-se Sertão todo o interior do Nordeste brasileiro (o que hoje é o Agreste, 

Brejo, Cariri e Sertão), e não apenas o espaço atualmente regionalizado que recebe essa 

nominação. Como diz Holanda (2002, p.83), “Sertão era um espaço distante do eixo citadino e 

longe do mar”.  

 Atualmente, o Sertão é percebido, dentre vários fatores, principalmente pela seca.             

A imagem do Sertão seco acabou se generalizando no imaginário popular nacional como se fosse 

esta a realidade de toda região Nordeste.  

 Portanto, o Sertão é uma construção humana e a seca um fenômeno climático natural. 

Desta forma, o espaço o qual conhecemos por Sertão é uma mediação entre homem e meio. 

3. Seca no Sertão e na obra Vidas Secas 

 Graciliano Ramos narra em Vidas Secas a história de uma família pobre, retirante da 

seca do Sertão. Na obra, a genialidade desse autor ilustra que a seca não está apenas no espaço 

geográfico do Sertão, como um fenômeno climático natural. Fabiano e sua família (personagens 

principais da obra) são a representação simbólica da seca personificada na vida humana. A 

paisagem descrita na obra ilustra um ambiente de seca, rude, desolador e quase sem vida (vide 

figura 2). Inclusive, é com essa narrativa que o autor inicia a obra, conforme trecho abaixo: 

NA PLANICIE avermelhada [...]a viagem progredira bem três léguas. Fazia 
horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu 
longe, através dos galhos pelados da catinga rala[...].A caatinga estendia-se, 
de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram as ossadas. 
O vôo negro dos urubus fazia círculos altos ao redor de bichos maribundos. 
(RAMOS, 1994, p.7) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura2: Ilustração da paisagem retratada na obra Vidas Secas (BRITO, Apud Paraíba Online) 
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 O autor descreve e correlaciona o conteúdo descrito à imagem acima (paisagem de 

uma seca enquanto fenômeno natural), a família de Fabiano. Assim como essa paisagem, a 

família de Fabiano também não demonstra aspecto de beleza devido as suas precárias condições 

de vida. O sentimento apresentado é de sofrimento, tristeza e dor. Em quase toda obra, esse é o 

quadro retratado pelo autor: “Perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarraram-se, somaram 

as suas desgraças e os seus pavores”. 

 Batista (s/d), fazendo uma análise de Vidas Secas, diz que diante desta descrição do 

ambiente, acabamos por criar uma imagem de um local marcado pelo abandono, com poucas 

pessoas (assim como pode ser imaginado um local sem pessoas, apenas com a família que 

protagoniza a história), de aspecto seco, vegetação sem vida e com escassez de água. A obra 

apresenta um ambiente de fome e sede em demasia: 

(...) a fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida; 
“Tinha andado a procurar raízes, à toa: o resto da farinha acabara, não se 
ouvia um berro de rês perdida n a catinga”; “foram despertados por Baleia, 
que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. [...]                
“Sinhá Vitória beijava o focinho de Baleia, e como o focinho estava 
ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. [...] Aquilo era 
caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo. (RAMOS, 1994, p.8-9) 

 Em um cenário de fome e sede como este, momentos de desespero acontecem, a 

exemplo de quando Fabiano enraivecido deseja matar seu próprio filho, conforme destaca a 

narrativa: 

– Anda condenado do diabo, gritou-lhe o Pai. Não obtendo resultado 
fustigou-o a bainha da faca de ponta [...]. Mas o pequeno esperneou 
acuado [...]. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se 
levantasse. Como isso não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, 
praguejando baixo [...].Anda excomungado. O pirralho não se mexeu, e 
Fabiano desejou matá-lo.(RAMOS, 1994, p.7). 

 Ainda que tenha sido criado um imaginário popular nacional de que, devido à dureza 

da vida imposta aos sertanejos despossuídos de bens materiais, estes sejam também despossuídos 

de sentimento, insensíveis, brutos ou quase animalescos, é refutado logo após o citado episódio, 

narrado pelo autor da seguinte maneira: 

“[...] pensou em abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos 
urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou os 
arredores. [...]meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-
se, pegou o pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados no 
estômago, frio como um defunto. Ai a cólera desapareceu e Fabiano 
teve pena. Impossível abandonar um anjinho aos bichos do mato. 
Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-
se agarrou os bracinhos que lhes caia sobre o peito, moles, finos como 
cambitos”(RAMOS, 1994, p.7)  
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 Além desse evidenciado sentimento paterno demonstrado por Fabiano, é possível 

inferir que existia amor na família, constituída por Fabiano, Dona Sinhá Vitória, o Menino mais 

Velho e o Menino mais Novo, pois, mesmo diante de todas as adversidades enfrentadas ao longo 

de suas vidas, que frequentemente faltava-lhes até dialogo, estes nunca se separavam, sempre 

estiveram juntos. Diferente, inclusive, do que sempre foi regra geral no Sertão nordestino, onde 

primeiramente o pai se desagrega da família, tendo que migrar para outras regiões, para terras 

alheias, em busca de garantir o sustento da mulher e filhos, que ficam na dependência da sorte do 

marido que foi. No caso da família de Fabiano, estes não se separaram nem mesmo da cachorra 

Baleia (até a sua sacrificada morte), que também era considerada um “ente” da família. 

[...] e Fabiano se aperreava por causa dela, dos filhos e da cachorra 
Baleia, que era como uma pessoa da família, sabida como gente. 
(RAMOS, 1994, p.18) 

 Na obra, Baleia é quem mais parece ser gente: tem nome, consciência, sensibilidade e 

coerência. O autor, inclusive, dotou-a de sentimentos. Ora, a intenção de colocar sentimento na 

cachorra talvez tenha sido para fazer uma crítica ao imaginário popular de que o povo sofrido do 

Sertão seja desprovido de sentimento. Para o autor o sentimento está tão presente na vida do 

sertanejo que até animal o tem. É possível verificar sentimento em Baleia no episódio em que 

após ela ter caçado um preá, o trás para alimentar toda família faminta. Uma ação concreta de 

solidariedade humana. 

 Enquanto Baleia é humanizada paradoxalmente, Fabiano, em um dado momento não 

se enxerga como gente, mas como bicho, conforme trecho abaixo: 

(...) – Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. (...) olhou em 
torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a 
frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: – você é um bicho, 
Fabiano”(RAMOS,1994, p.11)). 

 Durante a narrativa, Fabiano vai sendo comparado a alguns animais: 

[...] O corpo do vaqueiro derreava-se, as pernas faziam dois arcos, os 
braços moviam-se desengonçados. Parecia um macaco (Ramos,1994, 
p.12).[...] Seria aquilo mesmo a vida inteira, cabra, governado por 
brancos, quase uma rês na fazenda alheia (Ramos,1994, p.14).[...] 
Debaixo dos couros, Fabiano andava banzeiro, pesado, direitinho um 
urubu (Ramos,1994, p.26).[...] Vivia preso como um novilho amarrado 
ao mourão, suportando ferro quente. [...], sairia dali como onça e faria 
uma asneira.(Ramos,1994, p.19).Era um desgraçado, era como um 
cachorro, só recebia ossos.(RAMOS,1994, p.45). 
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 Embora sua condição de vida e de sua família ser comparada a de animais, há 

interpelações. Numa delas, Sinhá vitória questiona: “podemos continuar vivendo que nem bicho, 

escondido no mato? Podemos?”. E Fabiano responde: “Não podemos, não!”.  

 Além disso, Fabiano foi também reificado, ao ter sido comparado, na narrativa, a uma 

máquina de descaroçar algodão, a boladeira:  

[...] Caminhando, movia-se como uma coisa, para bem dizer não se 
diferenciava muito da bolandeira de seu Tomás. [...] E ele, Fabiano, era 
como a bolandeira” (RAMOS,1994, p.9). 

 Apesar de todas as dificuldades e de ser tratado como um homem bicho, “coisificado” 

como máquina, Fabiano queria viver e esforçava-se para resistir à sua precária existência. No 

entanto, deparava-se com vários obstáculos que impossibilitava uma mudança que lhe desse 

condições de melhorar de vida. 

 Trabalhador da terra, mas sem terra, Fabiano e família, vivendo em condições de vida 

insignificante e desumana, precisavam sempre chegar a algum lugar, mas nunca sabiam onde. 

Como bem observado por Andrade (2008, p.29), “a história se desenvolve no intermédio de dois 

períodos de seca: no início, eles aparecem escapando da primeira seca, caminhando à procura de 

um lugar onde possam encontrar meios de subsistência”. 

 Em sua saga de retirante, Fabiano disposto a fazer qualquer coisa para sobreviver e 

continuar prosseguindo com a esperança de mudar a triste condição de vida, chegou a uma 

fazenda, 

Estavam no pátio de uma fazenda sem vida. O curral deserto, o 
chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro 
fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os 
moradores tinham fugido.(RAMOS,1994, p.8). 

 No Sertão, toda desesperança “acaba” quando o período de chuva cessa a seca. A 

esperança de Fabiano começa a brotar quando este, ao olhar o poente, ver coberto de cirros, 

conforme narra o autor (RAMOS, 1994, p.9): 

Olhou o céu de novo. Os cirros acumulavam-se, a lua surgiu, grande e 
branca. Certamente ia chover. Seu Tomás fugira também, com a seca, a 
bolandeira estava parada. E ele, Fabiano, era como a bolandeira. Não 
sabia porquê, mas era. Uma, duas, três, havia mais cinco estrelas no céu. 
A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. A catinga 
ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao curral, ele, Fabiano, seria o 
vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos 
animariam a solidão. Os meninos, gordos, vermelhos, brincariam no 
chiqueiro das cabras, Sinhá Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. 
As vacas povoariam o curral. E a catinga ficaria toda verde. 
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 O autor ilustra com essa narrativa que o Sertão não é sempre um ambiente seco. Em 

períodos de “inverno”, com as chuvas, a caatinga verdeja, anima os retirantes, porém, não os 

livra das preocupações. Fabiano e sua família estão sempre preocupados, pois, como habitantes 

do Sertão sabem que em pouco tempo as chuvas cessarão, e que ao longo do ano, sem as 

precipitações, novamente as incertezas sobre o futuro será uma realidade dura a ser enfrentada, 

como destaca o trecho abaixo: 

[...] Se a seca chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria, 
naturalmente. Sempre tinha sido assim desde que ele se entendera. E 
antes de se entender, antes de nascer, sucedera o mesmo – anos bons 
misturados com anos ruins. Talvez andasse perto. Nem valia a pena 
trabalhar. Ele marchando para casa, trepando a ladeira, espalhando 
seixos com alpercatas – ela se avizinhando a galope, com vontade de 
matá-lo.(RAMOS,1994, p.14). 

 No Sertão, o “verão” sempre chega e com ele as dificuldades de se manter fixo a terra, 

ainda mais quando não se tem propriedade (terra). A chegada do “verão” força mais uma vez a 

fuga da família de Fabiano, conforme cenário narrado pelo autor 

A VIDA na fazenda se tornara difícil. Sinhá Vitória benzia-se tremendo, 
manejava o rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas. Encolhido 
no banco do copiar Fabiano Espiava a catinga amarela, onde as folhas secas 
se pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam, 
negros, torrados. No céu azul as últimas arribações tinham desaparecido. 
Pouco a pouco os bichos se finavam, devorados pelo carrapato. E Fabiano 
resistia pedindo a Deus o milagre. Mas quando a fazenda se despovoou, viu 
que tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher, matou o 
bezerro morrinhento que possuíam, salgou a carne, largou-se com a família, 
sem se despedir do amo (RAMOS,1994, p.54). 

 Nesse cenário, a expressão necessidade pode ser entendida sobre todos os aspectos, 

tanto no sentido de privação, de faltar-lhes mantimentos, quanto de ter que partir mais uma vez 

para terras alheias, submetidos a novas injustiças, discriminação e humilhação. 

 Nesse ciclo da natureza, a família de Fabiano é vitimizada não apenas pelo fenômeno 

climático da seca, mas, sobretudo, por um histórico processo de segregação econômico e 

sociocultural a que o povo sertanejo foi submetido. Os despossuídos de terra, como Fabiano e 

sua família, também ficam despossuídos de dignidade, de respeito, de direitos enfim, de 

cidadania, porque a obra o compara, em certa medida, a animais. 

 Apesar de a cada seca ter que buscar força para recomeçar, a família de Fabiano 

acreditava que um dia chegaria a um lugar onde pudesse finalmente ser feliz, sem precisar 

enfrentar os ciclos da natureza e os novos e/ou os mesmos recomeços. A esperança da família de 

Fabiano, por uma vida não tão seca, está em praticamente toda a obra. Inclusive, é assim que o 

autor a finaliza: 



21 
�

Pouco a pouco uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. 
Acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, 
criado solto no mato. [...] Mudar-se-iam depois para uma cidade, e os 
meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles. [...] E andavam 
para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas 
fortes. [...] Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada [...] O 
Sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, 
Sinhá Vitória e os dois meninos.(RAMOS,1994, p.58). 

 Historicamente, a migração da população rural sertaneja, a exemplo desta família, de 

modo geral, não se deu por opção, mas, pela necessidade. Isso acontece em parte, devido à seca, 

mas, sobretudo, devido a um modelo econômico excludente que gerou uma série de problemas 

no campo. Na obra, o autor cita a falta de acesso à terra, os baixos salários pagos e a exploração 

do trabalho como fatores de repulsão rural e fascínio urbano, ou seja, uma migração forçada em 

que os retirantes, como Fabiano e família, sonham e têm a esperança de poder viver e ser feliz 

um dia na cidade, e não apenas sobreviver.  

 Contudo, a história é concluída com o Sertão seco e com Fabiano e família, 

igualmente, ainda com suas Vidas Secas. 

4. Considerações finais 

 É preciso considerar que a obra Vidas Secas foi escrita em um determinado tempo e 

espaço. Por ser seu autor de natalidade sertaneja, a narrativa do drama está, de alguma forma, 

relacionada a seu espaço real vivido e, sobretudo, em seu contexto temporal, sociocultural e 

econômico. Ou seja, nesta obra o autor acabou transmitindo os acontecimentos da sociedade 

sertaneja de sua época, os modos de vida e as relações sociais, nos quais estava inserido. 

 Ao se fazer uma leitura literária, a exemplo da citada obra de Graciliano Ramos, é 

preciso entender que se busca por meio da ficção um caminho para se analisar, explicar e 

entender a realidade. Deste modo, deve-se atentar aos cuidados quanto às ideias e concepções 

deterministas, produtoras de estereótipos e limitações, para não incorrermos no erro de 

responsabilizarmos o autor de ter contribuído para construção de uma imagem pejorativa do 

Sertão. Não podemos nos limitar a uma singularidade imagética, de que o Sertão apenas oferece 

uma vida desgraçada aos que nele vivem, um ambiente feio, sombrio, hostil e de difícil 

adaptação para o homem. 

 Vidas Secas apresentam uma dialética, por ser tratar de um drama literário em que a 

ficção trata de uma representação do real. Esta talvez seja a obra que melhor tenha abordado o 

fato de que a seca no Sertão não existe apenas enquanto fenômeno natural, mas, que é extensiva 
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à própria vida humana, como sugere o título da obra, Vidas Secas, personalizado na família de 

Fabiano, por exploração e abandono. 

 Há décadas, já próximo de completar um século, Vidas Secas continua dando grande 

contribuição para a compreensão do Sertão nordestino. Como diz Botoso (2013, p.53)“Vidas 

Secas ainda continua a repercutir nos meios acadêmicos, suscitando sempre novas releituras e 

reinterpretações, mantendo-se atual e sempre aberta a novas possibilidades de estudo”. 

 Concluímos este trabalho, arriscando afirmar que, nem mesmo Graciliano Ramos 

imaginaria que Vidas Secas pudesse contribuir com tantas análises de estudos, pesquisas e 

abordagens interdisciplinares, e se tornar uma das mais referenciadas obras da literatura 

brasileira. 

Abstract 

The aim of this study is to highlight the drought of duality in the Wilderness, From the analysis 
of the literary work Vidas Secas, Graciliano Ramos. The literature makes it possible to 
approaches from different areas of knowledge. the challenge of this research is to do 
interdisciplinary work, establishing relationships between literary reading with the geography, 
history and sociology. This, by understanding that interdisciplinarity, as integration of various 
disciplines and fields of knowledge, It is able to break / overcome the disjunctive structures 
make possible a conjunctive reading concepts. Thus, the analysis of drought duality in the 
Wilderness, from connective paradigm, drought will be understood as a natural phenomenon and 
at the same time embodied in human life. The work was structured in two parts: In the first part 
we define contextualize the work Vidas Secas, not to incur in error Wilderness situation analysis. 
Emphasizing the drought in the Wilderness as a natural reality, historical, socioeconomic and 
political, besides being this a human construction. In the second part, it elaborates on the 
Wilderness and dry in the work Vidas Secas, where the author shows that the drought is not only 
in the geographical space of the Wilderness, but also in human life. 
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