
UNIP 

UNIVERSIDADE PAULISTA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO 

LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA SECA NA LITERAURA NORDESTINA: UMA ANÁLISE 

SEMIÓTICA 

 

 

 

ANDRÉ RICARDO CASTANHARE – RA B1516B-4 
CRISTINA ARRAES DA SILVA FOLLMANN – RA A81276-8  

DIEGO FELIPE DE FARIA DEL PASSO – RA B0493D-0 
ELAINE DE ALMEIDA PENA PEREIRA – RA A82554-1  

LUIZ PAULO ANTONIO DA SILVA – RA B02CCJ-7 
VANIA BATISTA RIBEIRO – RA 392225-1  
 

Orientadora: Prof.ª Ma. Maria Goreti Lopes Cepinho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Jose dos Campos 
2013 



ANDRÉ RICARDO CASTANHARE 
CRISTINA ARRAES DA SILVA FOLLMANN 

DIEGO FELIPE DE FARIA DEL PASSO 
ELAINE DE ALMEIDA PENA PEREIRA 

LUIZ PAULO ANTONIO DA SILVA 
VANIA BATISTA RIBEIRO 

 
 

A INFLUÊNCIA DA SECA NA LITERAURA NORDESTINA: UMA ANÁLISE 

SEMIÓTICA 

 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação – Licenciatura em Letras Língua 
Portuguesa e Língua Inglesa –, apresentado 
à Banca Oral da UNIP Sob a orientação da 
Professora Mestra Maria Goreti Lopes 
Cepinho, como exigência para obtenção do 
grau de Licenciatura  em Língua Portuguesa 
e Língua Inglesa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Jose dos Campos 
2013 



  



ANDRÉ RICARDO CASTANHARE 
CRISTINA ARRAES DA SILVA FOLLMANN 

DIEGO FELIPE DE FARIA DEL PASSO 
ELAINE DE ALMEIDA PENA PEREIRA 

LUIZ PAULO ANTONIO DA SILVA 
VANIA BATISTA RIBEIRO 

 
 

A INFLUÊNCIA DA SECA NA LITERAURA NORDESTINA: UMA ANÁLISE 

SEMIÓTICA 

 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação – Licenciatura em Letras Língua 
Portuguesa e Língua Inglesa –, apresentado 
à Banca Oral da UNIP Sob a orientação da 
Professora Mestra Maria Goreti Lopes 
Cepinho, como exigência para obtenção do 
grau de Licenciatura em Língua Portuguesa 
e Língua Inglesa. 

 

 
 

 
Data da Apresentação: _______/_______/_______ 

Local: ____________________________________ 

Horário: __________________________________ 

 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
__________________________________________ 
Prof.ª Ma. Maria Goreti Lopes Cepinho (Orientadora) 

__________________________________________ 
Prof.ª Dra. Eliane Penha Mergulhão Dias 
__________________________________________ 
Prof. Me. José Aparecido de Siqueira 

 
 
 
 

São Jose dos Campos 
2013 



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos este trabalho a todos os nordestinos que contribuíram e contribuem para 

o progresso de todo o Brasil, nas mais diversas áreas. 



AGRADECIMENTOS 

Agradecemos a Deus por ter-nos proporcionado o privilégio de estarmos 

concluindo este trabalho e chegarmos ao fim de mais esta etapa de nossa formação 

profissional. 

Agradecemos à Professora Orientadora Maria Goreti Lopes Cepinho, pela 

contribuição imprescindível ao sucesso deste trabalho, a qual nos guiou em todas as 

etapas e desafios encontrados pelo caminho. 

Agradecemos a todos os professores que nos proporcionaram estar aqui hoje. 

Em especial ao professor Siqueira e à professora Ilka, que representaram uma 

grande inspiração para nós. 

Por fim, agradecemos aos amigos, familiares e a todos que nos deram o 

suporte necessário durante todo este processo de formação. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O sertão nordestino nunca vai acordar do pesadelo da 

fome porque os políticos brasileiros ‘dormem eternamente em 

berço esplêndido’”. 

 

Lucêmio Lopes da Anunciação 



ÍNDICE 

RESUMO ............................................................................................................................................. 10 

ABSTRACT ......................................................................................................................................... 11 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 12 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................................ 13 

1.1 O Modernismo e a crítica social ............................................................................................ 13 

1.2 Morte e Vida Severina ............................................................................................................. 13 

1.2. Vidas Secas ............................................................................................................................. 21 

1.2.1 Mudança ................................................................................................................................ 21 

1.2.2 Fabiano .................................................................................................................................. 22 

1.2.3 Cadeia .................................................................................................................................... 23 

1.2.4 Sinha Vitória .......................................................................................................................... 24 

1.2.5 O Menino mais novo ............................................................................................................ 25 

1.2.6 O Menino mais velho ........................................................................................................... 25 

1.2.7 Inverno ................................................................................................................................... 26 

1.2.8 Festa ....................................................................................................................................... 27 

1.2.9 Baleia ...................................................................................................................................... 27 

1.2.10 Contas .................................................................................................................................. 28 

1.2.11 O Soldado Amarelo ............................................................................................................ 29 

1.2.12 O mundo coberto de penas .............................................................................................. 30 

1.2.13 Fuga ..................................................................................................................................... 31 

1.3. Considerações sobre as duas Obras .................................................................................. 31 

1.3.1 Intertextualidade ................................................................................................................... 32 

1.3.2 As semelhanças ................................................................................................................... 32 

1.3.3 As diferenças ......................................................................................................................... 32 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................................... 34 

UM OLHAR SOCIOPOLÍTICO ........................................................................................................ 34 

2.1 A liberdade literária e a realidade .......................................................................................... 34 

2.2 Voz denunciadora .................................................................................................................... 35 

2.3 Mazelas atemporais ................................................................................................................ 36 

2. 4 Seca: problemas e soluções ................................................................................................. 38 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................................... 43 

O AMBIENTE ...................................................................................................................................... 43 

CAPÍTULO IV ..................................................................................................................................... 51 



SEMIÓTICA ......................................................................................................................................... 51 

CONCLUSÃO ..................................................................................................................................... 67 

REFERÊCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................. 68 

 



RESUMO 

Sabendo que a seca é um dos maiores problemas enfrentados pelo sertão 

nordestino brasileiro e que este fenômeno já há muito tempo afeta drasticamente a 

vida dos sertanejos, chegando aos dias de hoje como um problema social ainda não 

resolvido no cenário brasileiro, exploraremos este problema e abordaremos neste 

trabalho intitulado “A INFLUÊNCIA DA SECA NA LITERATURA NORDESTINA: Uma 

análise semiótica”, até que ponto a literatura regional do nordeste foi afetada pelo 

impacto deste fenômeno. Para evidenciar tais influencias, iremos fazer uso da 

semiótica como ferramenta para depreender nossa analise, mas não sem antes 

abordarmos os aspectos sociopolíticos e culturais da sociedade nordestina. 

Empreenderemos este processo analítico através do trabalho com as Obras Morte e 

Vida Severina de João Cabral de Melo Neto e Vidas Secas de Graciliano Ramos, 

pois são alguns dos títulos mais importantes da literatura regional nordestina, 

evidenciando com muita clareza e precisão os detalhes da influência da seca na 

sociedade sertaneja e não escondendo o abandono, miséria e condições sub-

humanas, às quais são submetidas às comunidades desta região do Brasil. Tendo 

sempre como foco desvelar até que ponto a vida, a sociedade e a literatura 

nordestina foi afetada e influenciada pela seca que a assola há tantos anos. 

PALAVRAS CHAVE: Seca, literatura, vida, Nordeste, Semiótica, Santaella e morte. 



ABSTRACT 

Knowing that drought is one of the biggest problems faced by the brazilian 

northeastern hinterland and that this phenomenon long ago dramatically affects the 

lives of backland , coming to today as a social problem not yet solved in the brazilian 

scenario , we explore this problem and discuss this work titled "THE INFLUENCE OF 

DROUGHT IN NORTHEAST LITERATURE : a semiotic analysis," the extent to which 

regional literature northeast was affected by the impact of this phenomenon . To 

demonstrate such influences , we will make use of semiotics as a tool to infer our 

analysis , but not before we approach the socio-political and cultural aspects of 

Northeastern society . We will undertake this analytical process by working with the 

Works of Morte e Vida Severina written by João Cabral de Melo Neto and Vidas 

Secas written by Graciliano Ramos , as are some of the most important titles of the 

northeastern regional literature , showing with great clarity and precision the details 

of the influence of drought in backwoods society and not hiding abandonment , 

poverty and sub-human conditions to those which are subjected to the communities 

of this region of Brazil . Always focusing on uncovering the extent to which life, 

society and the northeastern literature was influenced and affected by the drought 

that plagues so many years. 

KEYWORDS : Drought , literature , life, Northeast , Semiotics , Santaella and death.
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho busca aprofundar o tema da seca e sua influência na literatura 

nordestina através da análise e comparação de duas das mais ricas Obras literárias 

já feitas no Brasil: Morte e Vida Severina e Vidas Secas. Levando em consideração 

que estas obras retratam com clareza a influência e o impacto causado pela seca na 

literatura sertaneja, o trabalho será complementado com uma análise semiótica dos 

aspectos envolvidos nos dois textos. Mostrando o ambiente como caracterizador das 

personagens e do contexto socioeconômico.  

Também, a problemática da seca será abordada sob uma perspectiva 

analítico-discursiva, fazendo uma crítica sobre os aspectos que determinam a 

influência da seca no panorama literário e socioeconômico nordestino, buscando 

teorizar as questões político-sociais que envolvem a miséria e os impactos causados 

pela seca na sociedade e cultura nordestina. Dedicando também, parte deste 

trabalho, à análise dos ambientes e de como as personagens interagem com os 

cenários e suas características. Em momento oportuno, será feito um embasamento 

da teoria semiótica, tendo como fundamento as obras desenvolvidas por Lúcia 

Santaella, trabalhando as possibilidades que a semiótica nos dá para 

compreendermos melhor os signos do texto. 

Dentro destas possibilidades, será feita a análise dos principais elementos 

semióticos na linguagem verbal e não verbal dos textos, evidenciando os ícones, 

índices e símbolos que compõe tais linguagens, objetivando sempre mostrar através 

destes elementos, até onde a seca marcou e influenciou a literatura nordestina e 

toda a sociedade nela retratada. Para que assim, ao final deste trabalho, possa-se 

ter uma melhor noção de como o fenômeno da seca moldou a literatura e a 

sociedade sertaneja, bem como influenciou o pensamento dos escritores ao longo 

dos anos. 
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CAPÍTULO I 

1.1 O Modernismo e a crítica social 

No movimento modernista, os textos são sempre muito claros e com grande 

teor de reivindicação e luta, com base em críticas sociais densas e uma denuncia 

apurada dos problemas da sociedade, este movimento é tido como a porta de 

entrada das novas ideias à literatura brasileira. Iremos contextualizar as duas obras 

que são objeto de estudo deste trabalho, são elas: Morte e Vida Severina de João 

Cabral de Melo Neto e Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Daremos inicio pela obra 

de João Cabral de Melo Neto, partindo do aspecto mais curioso, as personagens da 

Obra. O pró-ativismo na tentativa de conseguir mudar a própria realidade é algo 

marcante em todo o texto. Além da capacidade do autor em generalizar termos e 

nomes, fazendo com que a ideia geral da miséria e da morte, assim como da vida, 

possa ser aplicada a todas as personagens, ambientes e situações da Obra.  

1.2 Morte e Vida Severina 

Em Morte e Vida Severina, as personagens são totalmente genéricas, desde 

o nome do protagonista (Severino), até as personagens secundarias que ganham o 

nome de seus ofícios, como a rezadeira, os irmãos das almas e os coveiros. Nesta 

lógica de raciocínio podemos perceber como e com qual magnitude o autor quer nos 

tocar com a ideia de que para a seca somos todos iguais, somos todos afetados 

sem distinção. 

“— O meu nome é Severino,                                                                                                                
como não tenho outro de pia.                                                                                                              
Como há muitos Severinos,                                                                                                                      
que é santo de romaria,                                                                                                                           
deram então de me chamar                                                                                                                    
Severino de Maria                                                                                                                                            
como há muitos Severinos                                                                                                                                        
com mães chamadas Maria,                                                                                                                               
fiquei sendo o da Maria                                                                                                                                           
do finado Zacarias.” (NETO, 2007:91) 
 

Nem mesmo cedendo o nome de seus pais e dando exemplos do porque é 

um Severino, o tom generalista deixa de ser evidente na Obra. A seca teve, e ainda 

tem, um efeito avassalador sobre as comunidades sertanejas, mudando sua rotina 

social e trabalhista, desde o inicio, podemos ver profissões que existem unicamente 

devido à mortandade causada pela seca, como é o caso dos irmãos das almas e da 

rezadeira, profissões que fazem da morte “oficio e bazar”, como diz o próprio autor.  



14 
 

O nordeste brasileiro sempre sofreu com a seca e a fome, devido a sua 

posição geoeconômica, que não privilegia a região com grande sorte de rios e 

vertentes, além de se tratar na caatinga, clima onde a umidade relativa do ar pode 

chegar a níveis sub humanos, todas estas características formam o cenário perfeito 

para a morte e a miséria. 

Não bastasse isso, ainda existe a má distribuição de terras e a devastação 

que o regime coronelista causou e, ainda causa, se estendendo até aos dias de 

hoje. Esse agravante é um marco na Obra desde o inicio onde aparece um cortejo 

fúnebre carregando um homem assassinado em uma emboscada, provavelmente 

por um coronel temendo perder alguns metros de terra para um empregado.  

Curiosa, mas não menos proposital, a personagem morta na rede também se chama 

Severino; isso faz com que o tema da morte se alastre por todo o texto, pois a ideia 

de que se a seca não matar o sertanejo, os coronéis tratarão de fazer o serviço, e 

que tanto pela seca, ou pela violência, para a morte, somos todos Severinos. 

A historia que narra a partida de Severino rumo à capital pernambucana, 

passando pelas serranias, leitos de rios importantes como o Capibaribe e prados da 

várzea capibaribana, no primeiro trecho da viagem, Severino se depara com uma 

cena que já fazia parte de seu cotidiano, carregadores de defuntos, levavam um 

corpo de um homem também chamado Severino, e esse fora morto a tiros em uma 

emboscada. 

“— A quem estais carregando,  
irmãos das almas,  
embrulhado nessa rede?  
dizei que eu saiba.  
— A um defunto de nada,                                                                                                             
irmão das almas,                                                                                                                                      
que há muitas horas viaja                                                                                                                                    
à sua morada.” (NETO, 2007:93) 

 
Logo que toma partido da história do pobre homem, Severino se oferece para 

ajudar os “irmãos das almas” a carregar o corpo, dando dispensa a um deles que já 

de muito longe vinha, então a personagem diz que todos os que se dispunham a 

carregar um corpo poderiam ser igualmente chamados de irmãos das almas. Ao final 

dessa jornada, o corpo para em um aposento, onde lhe são cantadas excelências e 

ladainhas, neste ponto, podemos ver como o autor coloca murmurações do próprio 
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Severino em forma de reivindicação e assinala as condições comuns das misérias 

em que vivem todos os sertanejos. 

“— Finado Severino,  
quando passares em Jordão 
 e o demônios te atalharem  
perguntando o que é que levas. 
— Dize que levas cera,  
capuz e cordão  
mais a Virgem da Conceição.” (NETO, 2007:99) 

 
O retirante então prossegue sua viagem, em outro momento do caminho, 

encontra a rezadeira à qual pede informações sobre onde conseguir emprego, o 

autor aqui dá uma lição de moral em toda a sociedade, dizendo que ali nada adianta 

cultivar, além das profissões que tem a morte como objeto de lucro. A mulher 

oferece meia freguesia para Severino, que recusa, pois não sabe as rezas e 

ladainhas, nem os rituais que a igreja exigia para encomendar os defuntos a Deus. 

Assim, antes do retirante partir, pode ouvir o eu lírico da personagem rezadeira 

denunciar e dizer que existem “retirantes às avessas”, homens e mulheres que 

remando contra a corrente, subiam do mar para o sertão, essas pessoas eram 

estudadas, geralmente com ensino superior, como advogados, farmacêuticos, 

coveiros e médicos de anel na mão. Lá faziam fortuna com o que a mulher chama 

de roçados da morte, ganhando com a desgraça da sociedade humilhada e 

massacrada pela seca e pela miséria. 

“— Como aqui a morte é tanta,  
só é possível trabalhar  
nessas profissões que fazem 
 da morte ofício ou bazar.  
Imagine que outra gente  
de profissão similar,  
farmacêuticos, coveiros,  
doutor de anel no anular,  
remando contra a corrente  
da gente que baixa ao mar,  
retirantes às avessas,  
sobem do mar para cá.  
Só os roçados da morte  
compensam aqui cultivar,  
e cultivá-los é fácil:  
simples questão de plantar  
não se precisa de limpa,  
as estiagens e as pragas  
fazemos mais prosperar  
e dão lucro imediato  
nem é preciso esperar  
pela colheita: recebe-se  
na hora mesma de semear.” (NETO, 2007:105/106) 
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Ao prosseguir da jornada, Severino encontra um local que frente à sequidão 

da caatinga, mais parece um paraíso, trata-se da zona da mata, área marginal a 

grandes rios e afluentes que por sua vez, são circundadas por grandes prados, onde 

a cana de açúcar e o milho são cultivados por latifundiários. A aparente beleza deste 

lugar traz a falsa impressão de que finalmente Severino havia chegado a seu lugar 

ideal; a personagem acha que ali tudo que se planta dá e que nesta região poderia 

plantar enfim sua roça. Avista um cemitério ao longe, onde julga que poucas ou 

nenhuma pessoa era enterrada. Parecia que enfim, Severino poderia fincar raízes e 

ser feliz. Mas seus pensamentos são interrompidos pelo som de outro cortejo 

fúnebre que rumava do roçado para o cemitério. 

“— Bem me diziam que a terra  
se faz mais branda e macia  
quando mais do litoral  
a viagem se aproxima.  
Agora afinal cheguei  
nesta terra que diziam.  
Como ela é uma terra doce  
para os pés e para a vista.  
Os rios que correm aqui  
têm água vitalícia.” (NETO, 2007:106) 

 
No trecho seguinte, o autor mostra o pouco caso feito pelos patrões que 

zombam da fragilidade do defunto, alegando que a cova cedida é grande demais 

para o “pouco defunto” e que o pobre morto ficaria então, mais confortável na cova 

do que estava no mundo. Além de fazer questão de lembrar que a terra que agora o 

sepultaria, era a mesma que ele em vida queria ver dividida. 

“— Essa cova em que estás,  
com palmos medida,  
é a cota menor  
que tiraste em vida.  
— é de bom tamanho,  
nem largo nem fundo,                                                                                                                       
é a parte que te cabe  
neste latifúndio.                                                                                                                               
— Não é cova grande.                                                                                                                          
é cova medida,                                                                                                                                
é a terra que querias                                                                                                                         
ver dividida.” (NETO, 2007:108) 

 
Severino também pode acompanhar a ladainha entoada pelos colegas do 

agricultor morto. Repleta de homenagens e relembrando os sofrimentos já vividos 

por aquele homem que ali jazia, contando seu fado, mostrando como aquele mesmo 
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chão bebera o suor e o sangue do homem, além de ter esgotado seu vigor físico e 

sexual. Ainda, abrigava a esposa e os filhos do pobre homem.  

Este trecho é sem duvidas um dos mais emocionantes de toda a obra, aqui o 

problema do latifúndio monopolista é apresentado com todas as letras, onde a seca 

não humilhava e desgraçava a vida do sertanejo, o coronelismo e o abuso de poder 

por ele empregado sobre os agricultores tornava o sonho de uma vida digna em um 

verdadeiro pesadelo, estes homens e mulheres que muitas vezes tinham as terras 

tomadas à força, juntamente com suas vidas, perdidas pelas emboscadas cruéis e 

covardes.  

Agora a personagem desolada pela cena ali vista reflete a angustia de todos 

os sertanejos que sem saber pra onde ir, tentam fugir da morte certa, seja pela seca, 

pela fome ou pela violência. Severino então retoma sua viagem rumo ao litoral 

pernambucano; pelo caminho faz reflexões onde passa a expor de forma lírica seus 

desejos de uma vida calma, humilde e com a segurança que um pedaço de terra 

pode dar a um homem. O autor faz uma brilhante alegoria comparativa entre as 

dificuldades da viagem e as etapas de uma ladainha, sendo que os rios são rosários 

de nomes e a capital pernambucana a derradeira ave Maria. 

“Sim, o melhor é apressar  
o fim desta ladainha,  
o fim do rosário de nomes  
que a linha do rio enfia  
é chegar logo ao Recife,  
derradeira ave-maria  
do rosário, derradeira  
invocação da ladainha,  
Recife, onde o rio some  
e esta minha viagem se fina.” (NETO, 2007:113) 

 
No próximo trecho, João Cabral de Melo Neto faz uma dura crítica à 

sociedade de Recife, onde afirma que mesmo depois da morte, a segregação social 

ainda persistia. A cena se da com Severino que cansado escora sobre um muro 

caiado de um cemitério, de onde está, começa a ouvir a conversa de dois coveiros, 

comparando o trabalho em dois cemitérios diferentes, um fala do cemitério de Santo 

Amaro e outro, do cemitério de Casa Amarela. O primeiro afirma que os corpos dos 

mais ricos são sepultados nas avenidas centrais do cemitério, estes são chamados 

pelo homem, de privilegiados. O segundo afirma que o trabalho no cemitério de 

Santo Amaro é mais tranquilo e sugere ao primeiro que peça transferência para lá. 
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“As avenidas do centro são melhores,  
mas são para os protegidos:  
há sempre menos trabalho  
e gorjetas pelo serviço  
e é mais numeroso o pessoal 
(toma mais tempo enterrar os ricos).” (NETO, 2007:113) 

 
O autor mostra que nem mesmo depois de mortas, as pessoas recebem 

tratamentos distintos. Os coveiros comentam sobre os enterros que lhes rendiam 

boas gorjetas, mas também falam dos enterros gratuitos, onde nada se ganhava 

para sepultar os “indigentes” que ali baixavam. E o autor termina a cena com uma 

forte denuncia, quando diz que os retirantes quando emigram, vem na verdade 

seguindo seu próprio enterro. 

“— Não é viagem o que fazem  
vindo por essas caatingas, vargens  
aí está o seu erro:  
vêm é seguindo seu próprio enterro.” (NETO, 2007:119) 

 
Agora a Obra chega a seu ápice, Severino chega ao cais do Capibaribe, 

nesta cena, fica desolado por ver que a realidade dos retirantes que ali vivem é bem 

mais dura que ele pensava e muito mais triste do que ele sonhava. Decide então 

fazer do rio seu tumulo, entre a lama e os pedregulhos. Mas seu pensamento 

mórbido cruza com um homem, este por sua vez, não se chama Severino, seu nome 

é José, homem que recebera um título de honra devido a perfeição de seus serviço, 

era carpinteiro e, portanto, chamado de José Mestre Carpina. O vocábulo carpina 

deriva da palavra carapina, que por sua vez significa carpinteiro, homem que 

trabalha com madeira.  

Esta personagem com visão sabia e providencial acaba por mostrar a 

Severino, o quanto seus ideais estavam equivocados e que a vida ainda resevava 

muitas surpresas e que a covardia do suicídio não lhe dará nada além da morte. 

Através deste conflito entre Severino e Seu Jose Mestre Carpina, o autor passa a 

mensagem que devemos sempre lutar sem pensar nas adversidades, todos nós 

somos capazes de escrever nosso próprio destino mesmo que pelo suor ou sangue 

derramado no trabalho. 

“— Seu José, mestre carpina,  

que habita este lamaçal,  
sabes me dizer se o rio  
a esta altura dá vau? 
sabe me dizer se é funda  
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esta água grossa e carnal?.” (NETO, 2007:120) 

 
A conversa dos homens é interrompida por uma mulher, provavelmente a 

parteira, que vem trazer a noticia sobre nascimento do filho de Mestre Carpina. No 

mesmo instante a rua fervilha e pessoas de variados lugares e ofícios vem 

presentear o menino; é emocionante ver a sensibilidade do autor, cada presente é 

acompanhado pela tocante explicação do motivo a ele vinculado: caranguejos, 

canários, jornal, água coletada em Olinda e até mesmo leite materno de outra 

mulher são ofertados entre outros presentes. 

 O que mais chama atenção é um homem que aparentando não saber o 

inestimável valor da peça que tem em mãos, da ao menino uma estatua feita por 

Severino Gomes de Freitas, o Severino de Tracunhaém, este escultor famosíssimo 

possui obras expostas em museus pelo mundo todo e algumas chegam a valer 

pequenas fortunas. Essa menção ao escultor, com certeza foi uma homenagem a 

um dos maiores artistas do nordeste brasileiro. 

“— Minha pobreza tal é  
que melhor presente não tem:  
dou este boneco de barro  
de Severino de Tracunhaém.” (NETO, 2007:126) 

 
Prosseguindo no texto temos agora um momento de epifania, onde duas 

ciganas se aproximam e acabam dando de presente ao menino uma previsão de 

toda a sua história futura. Podemos sentir fortemente o apelo espiritualista e que 

conflita com o cristianismo do autor, que inserindo as previsões das ciganas, acaba 

incorrendo em afrontamento da própria religião que praticava ao mesmo tempo em 

que presenteia o leitor com uma linda passagem da Obra. A primeira Cigana 

apresenta ao garoto uma infância dura em meio aos animais do mangue e a lama 

que ali predominam, a segunda vidente por sua vez complementa a visão dizendo 

que o garoto terá uma vida cheia de trabalho e que ao final acabara se tornando um 

trabalhador da indústria, tendo um futuro de  muita prosperidade e estabilidade. 

Esses momentos espirituais permeiam toda a Obra, indo ao encontro do apelo 

religioso que domina o clima de todo o texto. Entre ladainhas, excelências e rezas, o 

texto é recheado de signos onde a espiritualidade, sempre esta à tona. 

“Não o vejo dentro dos mangues,  
vejo-o dentro de uma fábrica:  
se está negro não é lama, 
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é graxa de sua máquina,  
coisa mais limpa que a lama  
do pescador de maré  
que vemos aqui vestido  
de lama da cara ao pé.” (NETO, 2007:129) 

 
No momento que segue, os vizinhos e colegas de Mestre Carpina vem dar as 

boas vindas ao recém-nascido, cada um fala comparações entre o menino e alguma 

referencia comum relativas à vida no mangue. Trata-se de mais um relato da 

existência comum dos habitantes do mangue, pela primeira vez no texto é 

evidenciada a vida, que passa a reinar sobre a atmosfera mórbida que até então, 

pairava sobre o texto. 

 O desfecho da Obra se da com Mestre Carpina incentivando Severino a 

buscar suas respostas olhando não para a morte como o trágico destino, mas sim 

buscando as respostas na vida que se renova a todo instante, seja na sequidão da 

caatinga, na mata, no mangue ou qualquer outro lugar onde a esperança ainda 

exista no coração dos homens. 

“E não há melhor resposta  
que o espetáculo da vida:  
vê-la desfiar seu fio,  
que também se chama vida,  
ver a fábrica que ela mesma,  
teimosamente, se fabrica,  
vê-la brotar como há pouco  
em nova vida explodida  
mesmo quando é assim pequena  
a explosão, como a ocorrida  
como a de há pouco, franzina  
mesmo quando é a explosão  
de uma vida Severina.” (NETO, 2007:132) 

 
 João Cabral de Melo Neto fez questão de mostrar as lutas vividas pelos 

retirantes e principalmente, mostrou a garra e a coragem com a qual, deixam seus 

lares rumo à esperança de dias melhores, migrando quilômetros rumo ao 

desconhecido, sabendo que acaso o plano inicial falhasse, a morte seria o destino 

mais provável. A emoção predomina em toda a Obra, a sensibilidade do autor 

permite ao leitor, sentir na pele todo o clima emocional de cada linha da Obra, com 

toda a intensidade expressa através das personagens. 

Morte e Vida Severina foi com certeza uma das Obras de maior destaque no 

cenário modernista, cada detalhe parece ter sido pensado para proporcionar ao 

leitor a sensação de viver o drama dos retirantes nordestinos no sertão de 



21 
 

Pernambuco. A reflexão a respeito da morte como algo comum às personagens traz 

embutida uma critica social profunda, onde por meio das ladainhas, versos recitados 

e cantos, o autor faz uma severa denuncia a respeito da miséria, do abandono por 

parte dos governantes e da falta de recursos dos sertanejos para reivindicar 

qualquer melhoria, enquanto assistiam à morte de parentes e amigos, vitimados pela 

seca. Também os abusos de poder por parte dos latifundiários foram amplamente 

mostrados no texto, de formas diretas e indiretas, isso pode ser tido como um ato de 

coragem, pois ainda por ocasião da publicação de Morte e Vida Severina, o 

coronelismo era algo real e muito perigoso aos socialmente mais fracos. 

1.2. Vidas Secas 

Como será visto, no ponto de vista da atitude e coragem das personagens, a 

Obra de João Cabral de Melo Neto se diferencia e muito de Vidas Secas. Graciliano 

Ramos retrata de forma diferente outro tipo de realidade e aplica uma denuncia não 

só ao governo, mas ao próprio sertanejo que permanece inerte perante às 

dificuldades a serem enfrentadas. Vejamos a seguir, alguns aspectos da Obra Vidas 

Secas de Graciliano Ramos. 

A análise desta obra será feita, capitulo a capitulo, para que o seu 

entendimento possa ser simplificado ao máximo e assim, tornem-se claras as 

intenções deste capitulo.  

1.2.1 Mudança 

Fabiano Sinha Vitoria, menino mais velho menino mais novo, baleia e o  

Papagaio, rumavam perdidos em meio às incertezas que a seca e a miséria 

impressa por ela, deixava em seus corações. O primeiro capítulo mostra a dureza e 

severidade com a qual Fabiano tratava o filho, mesmo desfalecendo o menino 

recebe agressões verbais e até físicas, além de uma revelação surpreendente, o 

desejo do pai em matar o próprio filho que aos poucos morria de sede e de fome. 

“- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, 
fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou 
acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe 
deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não 
acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo. A 
catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas 
brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em 
redor de bichos moribundos. - Anda, excomungado. O pirralho não se 
mexeu, e Fabiano desejou mata-lo. Tinha o coração grosso, queria 



22 
 

responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um 
fato necessário - e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse 
obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro 
precisava chegar, não sabia onde.” (RAMOS, 2006:09/10) 

 
A família ruma pelo sertão, e então temos a primeira morte. O papagaio da 

família exausto, com sede e fome, acaba morrendo à beira de uma poça. O luto da 

família tornou-se banquete, eles no desespero da fome, comeram o papagaio e com 

isso conseguiram energia para rumar até uma fazenda abandonada.  

“Ainda na véspera eram seis viventes, contando com o papagaio. Coitado, 
morrera na areia do rio, onde haviam descansado a beira de uma poça: a 
fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. 
Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava 
lembrança disto.” (RAMOS, 2006:11) 

 
Neste momento, ao ver algumas nuvens que subiam pelo céu agreste, 

Fabiano acaba tendo um momento de devaneio, o autor utiliza desejos comuns 

entre os sertanejos, como casa, comida farta, mulher e filhos bem de saúde e 

vestidos com elegância e acima de tudo, o desejo de ser senhor do próprio mundo. 

Mas a chuva não vem. 

1.2.2 Fabiano 

Cura a bicheira da novilha Raposa, na euforia da conquista, acaba por ser 

surpreendido pelos filhos, falando sozinho. Agora da inicio um trecho de 

zoomorfização da personagem, onde ele próprio compara-se com os animais e até 

mesmo chega a falar com o cavalo em uma língua que ele próprio havia criado para 

tal finalidade de comunicação. 

“Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros 
quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, 
confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma linguagem 
cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia.” (RAMOS, 
2006:20) 

 
O autor tenta mostrar a condição de auto-humilhação deixada pela miséria, 

onde o humano confunde-se a si próprio com um bicho. 

Neste meio tempo o fazendeiro que abandonara a propriedade resolve 

retornar por saber dos rumores da chuva que poderia cair. Assim, Fabiano acaba 

por ser contratado como capataz/vaqueiro daquela fazenda. Os filhos começam a 

fazer perguntas que incomodam Fabiano, este por sua vez consegue suprimir seus 

instintos violentos e consulta a mulher a respeito da educação dos meninos. 
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De forma muito interessante, Fabiano agora remete ao passado e se lembra 

de Tomás da Bolandeira, homem estudado e com um vocabulário exuberante, fazia 

Fabiano sentir inveja. 

Embora Fabiano considerasse Tomás um homem muito culto e com o dom da 

palavra, uma característica de Tomás não era bem vista pelo sertanejo, ele era 

gentil demais, "não sabia mandar", assim como Fabiano sabia. A mulher que dormia 

em giras e bambus sonhava com uma cama igual à de Tomás, feita de couro.  

Sonho esse que nunca seria alcançado. 

Os desejos simples como comida, possuir o dom da palavra ou mesmo uma 

cama mais confortável, eram sempre visto como impossíveis, inalcançáveis, 

principalmente a incapacidade de tomar iniciativa e mudar a própria realidade. 

“Sinha Vitoria desejava possuir uma cama igual à de seu Tomás da 
bolandeira. Doidice. Não dizia nada para não contraria-la, mas sabia que 
era doidice. Cambembes podiam ter luxo? E estavam ali de passagem. 
Qualquer dia o patrão os botaria fora, e eles ganhariam o mundo, sem 
rumo, nem teriam meio de conduzir os cacarecos. Viviam de trouxa 
arrumada, dormiriam bem debaixo de um pau.” (RAMOS, 2006:23) 

 

1.2.3 Cadeia 

Ao ir a feira comprar sal, farinha feijão e rapadura, que são as bases da 

culinária nordestina. Também atenderia ao pedido da esposa e compraria querosene 

e um corte de tecido, a chita. Ao ir a um bar, Fabiano prova uma dose e pinga 

"batizada", ou seja, misturada a água, pois Inácio o dono da venda costumava 

adulterar praticamente todas as mercadorias que vendia. Fabiano reclama ao dono 

do bar, que nada faz a respeito. 

“Ai certificou-se novamente de que o querosene estava batizado e decidiu 
beber uma pinga, pois sentia calor. Seu Inácio trouxe a garrafa de 
aguardente. Fabiano virou o copo de um trago, cuspiu, limpou os beiços a 
manga, contraiu o rosto. Ia jurar que a cachaça tinha água. Por que seria 
que seu Inácio botava água em tudo?.” (RAMOS, 2006:27) 

 
Então aparece uma personagem muito importante ao capitulo, pois, dele 

partem todos os conflitos que atingem Fabiano, essa personagem é o soldado 

amarelo, representante da lei, e que causa subordinação a Fabiano, o retirante é 

convidado a uma jogatina de 31, a qual perde tudo e sai envergonhado. Neste 

momento, a autoridade vai atrás de Fabiano e o empurra, neste momento temendo o 

desfecho da situação, Fabiano pensa em sua mulher, seus filhos e curiosamente em 
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Baleia. O soldado espanca Fabiano, que irritado insulta a autoridade, indignado, o 

Soldado amarelo aciona seus colegas através de seu apito. O que se segue é uma 

verdadeira sessão de tortura, Fabiano é humilhado pelos soldados, espancado com 

chutes, socos e por final leva golpes de facão nas no peito e nas costas, depois fica 

preso por algum tempo. 

“Fabiano marchou desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem compreender 

uma acusação medonha e não se defendeu. - Está certo, disse o cabo. 

Faca lombo, paisano. Fabiano caiu de joelhos, repetidamente uma lamina 

de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas. Em seguida abriram uma 

porta, deram-lhe um safanão que o arremessou para as trevas do cárcere. 

A chave tilintou na fechadura, e Fabiano ergueu-se atordoado, cambaleou, 

sentou-se num canto, rosnando - Hum! hum!”. (RAMOS, 2006:31) 

1.2.4 Sinha Vitória 

Neste trecho ha uma breve antropomorfização da cachorra Baleia, onde o 

autor a coloca como um ser capaz de sentir emoções, desejos e até de expressar 

suas vontades. A mulher de Fabiano é uma sonhadora, mas não tem o impulso de 

mudar sua própria vida. Presa à falta de esperança do marido, a personagem acaba 

se apresentando sempre frustrada e de mal humor. Baleia em seu momento de 

antropomorfização é levada a uma epifania quando ouve os estalidos e vê as faíscas 

do fogo na lenha que Sinha Vitória acendera para cozinhar. Então, ergue a cauda, 

apoia-se sobre duas pernas e vai fazer festa com a dona; Sinhá Vitoria por sua vez, 

acaba agindo com violência e com um grito de "Arreda!" foi pega de surpresa por um 

chute. 

“Sentindo a deslocação do ar e a crepitação dos gravetos, Baleia 
despertou, retirou-se prudentemente, receosa de sapecar o pelo, e ficou 
observando maravilhada as estrelinhas vermelhas que se apagavam antes 
de tocar o chão. Aprovou com um movimento de cauda aquele fenômeno 
e desejou expressar a sua admiração a dona. Chegou-se a ela em saltos 
curtos, ofegando, ergueu-se nas pernas traseiras, imitando gente. Mas 
Sinha Vitoria não queria saber de elogios. - Arreda!”. (RAMOS, 
2006:39/40) 

 
O autor diz que Baleia se sente humilhada em vários aspectos e que até sai 

da cena com desejos de revolta. Fica claro que a mulher nutria um sentimento de 

frustração pela vida que seu marido a proporcionava, assim como, por não ter 

ganhado a cama de couro igual à se Tomás, não podendo descontar sua raiva em 

Fabiano, extravasava com os filhos e até mesmo com Baleia. Esse trecho na 
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verdade serve de introdução idealista e até estilística do autor e ja prepara o leitor 

para a completa antropomorfização de Baleia no capitulo dedicado a ela. 

 

1.2.5 O Menino mais novo 

Diferente do sentimento de revolta da mãe, o menino mais novo sonha em ser 

vaqueiro como o pai e nutre por Fabiano uma imensa admiração. Essa vontade de 

ser igual a Fabiano o leva a tentar montar um bode, que o derruba em um barranco 

causando grande algazarra pelo irmão mais velho que ria descontroladamente e um 

tom de repreensão de Baleia, que o olha com certa censura.  

“Inclinou-se para um lado, mas fortemente sacudido, retomou a posição 
vertical, entrou a dançar desengonçado, as pernas abertas, os braços 
inúteis. Outra vez impelido para frente, deu um salto mortal, passou por 
cima da cabeça do bode, aumentou o rasgão da camisa numa das pontas e 
estirou-se na areia. Ficou ali estatelado, quietinho, um zonzo nos ouvidos, 
percebendo vagamente que escapara sem honra da aventura.” (RAMOS, 
2006:51) 

 
Toda a projeção futura do menino mais novo é baseada na vontade dele de 

ser igual ao pai um dia. Nesta parte o autor nos faz recordar que ha pouco tempo 

atrás, Fabiano pensara em matar o menino. Isso trás certa revolta ao leitor que 

passa a encarar Fabiano novamente como um homem rude e sem caráter. Fazendo 

com que negligenciemos os outros aspectos da personalidade de Fabiano que o faz 

ser admirável, exceto por sua falta de perspectiva e coragem de mudança. 

 

1.2.6 O Menino mais velho 

Esta personagem vem mostrar que mesmo em meio à miséria, à falta de 

instrução e ao clima de desesperança, algumas pessoas ainda sim esperavam algo 

que as salvasse da miséria. Uma destas pessoas era o menino mais velho, esta 

personagem diferentemente dos pais, nutria uma curiosidade que o movia em busca 

do desconhecido, claro que esta mesma curiosidade o fazia ser objeto da ira dos 

pais, que sem a mínima instrução, respondiam com violência aos questionamentos 

do menino. 

“Ele nunca tinha ouvido falar em inferno. Estranhando a linguagem de Sinha 
Terta, pediu informações. Sinha Vitoria, distraída, aludiu vagamente a certo 
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lugar ruim demais, e como o filho exigisse uma descrição, encolheu os 
ombros.” (RAMOS, 2006:55) 

 
Como podemos ver, o menino ficou admirado com a palavra inferno e  como 

não tinha intimidade com Sinha Terta, a benzedeira, fora então perguntar à pessoa 

que julgava saber responder-lhe esta pergunta, Sinha Vitória. O filho recebe da mãe 

um golpe de mão, em resposta à sua pergunta. Algo muito marcante ao longo desta 

Obra é que mesmo sendo tratado desta forma pelos pais, o menino não desistia de 

sua sede pelo conhecimento.  

“O pequeno afastou-se um pouco, mas ficou por ali rondando e timidamente 
arriscou a pergunta. Não obteve resposta, voltou a cozinha, foi pendurar-se 
a saia da mãe: - Como e? Sinha Vitoria falou em espetos quentes e 
fogueiras. - A senhora viu? Ai Sinha Vitoria se zangou, achou-o insolente e 

aplicou-lhe um cocorote.” (RAMOS, 2006:56) 

 
O menino lutava contra o preconceito e violência dos demais, mas sem nunca 

perder o espírito de questionamento. Trata-se da única personagem que de fato foge 

da morbidez que estagna a família na miséria. Bem como o Menino mais velho é a 

única personagem que domina a comunicação verbal com franqueza. 

1.2.7 Inverno 

Vejamos este trecho singular, que narra uma situação muito tocante e 

acolhedora na vida da família de Fabiano: 

“A família estava reunida em torno do fogo, Fabiano sentado no pilão caído, 
Sinha Vitoria de pernas cruzadas, as coxas servindo de travesseiros aos 
filhos. A cachorra Baleia, com o traseiro no chão e o resto do corpo 
levantado, olhava as brasas que se cobriam de cinza.” (RAMOS, 2006:63) 

 
Nesta parte da Obra, enfim podemos presenciar um momento de aconchego 

em família. Na região árida, o frio do inverno é tão intenso quanto o calor das outras 

estações. A família toda, incluindo Baleia, aninha-se em torno de uma fogueira, o 

casal passa a conversar. Essa conversa chama a atenção dos meninos, enquanto o 

menor admira as palavras do pai, o menino mais velho trata de fazer o que melhor 

sabia: debater e questionar.  

“Fabiano tornou a esfregar as mãos e iniciou uma historia bastante confusa, 
mas como só estavam iluminadas às alpercatas dele, o gesto passou 
despercebido. O menino mais velho abriu os ouvidos, atento. Se pudesse 
ver o rosto do pai, compreenderia talvez uma parte da narração, mas assim 
no escuro a dificuldade era grande. Levantou-se, foi a um canto da cozinha, 
trouxe de lá uma braçada de lenha. Sinha Vitoria aprovou este ato com um 
rugido, mas Fabiano condenou a interrupção, achou que o procedimento do 
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filho revelava falta de respeito e estirou o braço para castiga-lo. O pequeno 
escapuliu-se, foi enrolar-se na saia da mãe, que se pôs francamente do lado 
dele.” (RAMOS, 2006:64) 

 
Há uma pequena discussão entre eles e o menino mais velho acaba por não 

concordar com as palavras do pai. Baleia por sua vez, apenas assiste a tudo de 

forma paralela. Graciliano Ramos foi brilhante ao criar um capítulo para mostrar 

como independente de condição social, os problemas e conflitos básicos de 

relacionamento, são comuns a todas as famílias. 

1.2.8 Festa 

Havia uma festa de natal na cidade. Essa festa era uma confraternização 

típica daquela sociedade e a família decide ir ao evento, lá desenvolvem um 

complexo de inferioridade, sentem que estão sendo humilhados por tanto “luxo”. 

Como válvula de escape, Fabiano resolve beber, para que sua autoestima pudesse 

ser estimulada, ao menos era isso que a personagem julgava que aconteceria. 

“Foi beber cachaça numa tolda, voltou, pôs-se a rondar indeciso, pedindo 
com os olhos a opinião da mulher. Sinha Vitoria fez um gesto de 
reprovação, e Fabiano retirou-se, lembrando-se do jogo que tivera em casa 
de seu Inácio, com o soldado amarelo. Fora roubado, com certeza fora 
roubado. Avizinhou-se da tolda e bebeu mais cachaça. Pouca a pouco ficou 
sem-vergonha. - Festa é festa. Bebeu ainda uma vez e empertigou-se, 
olhou as pessoas desafiando-as. Estava resolvido a fazer uma asneira. Se 
topasse o soldado amarelo, esbodegava-se com ele. Andou entre as 
barracas, emproado, atirando coices no chão, insensível as esfoladuras dos 
pés. Queria era desgraçar-se, dar um pano de amostra aquele safado. Não 
ligava importância a mulher e aos filhos, que o seguiam.” (RAMOS, 
2006:77) 

 
Ao beber, Fabiano se torna provocador, ardil e muito mal educado, como o 

clima era de natal, todos ali estavam em paz e por este motivo, ignoram as 

provocações de Fabiano. Isso faz com que a personagem se sinta ainda mais 

humilhada e enfim, retira-se da festa com toda sua família. 

1.2.9 Baleia 

Este é o capítulo com mais dramaticidade de toda a Obra, sem duvidas o 

choque causado por essa parte da historia é devido ao brilhantismo da estratégia 

aplicada pelo autor para cativar o leitor usando a figura de Baleia. O animal 

corresponde a muito mais do que um simples bicho de estimação, ela era a 

esperança, simbolizava um marco da sobrevivência daquela família e sua morte, 

marca o fim de um ciclo. 
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“A cachorra Baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe 
em vários pontos, as costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas 
escuras supuravam e sangravam cobertas de moscas. As chagas da boca e 
a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida.” (RAMOS, 
2006:85) 

 
Podemos ver que a morte se da por uma doença desconhecida que Fabiano 

julga ser hidrofobia, ou seja, raiva. Na região os casos de raiva eram comuns devido 

ao grande numero de morcegos hematófagos (alimentam-se de sangue) que 

atacavam o gado, os animais de estimação e até as pessoas, podendo transmitir a 

doença como uma zoonose. Isso causava muito medo nas pessoas e por isso, 

quase sempre que se suspeitava da doença, era feita a eutanásia do animal. 

Geralmente de modo grosseiro e com métodos condenáveis como pauladas na 

cabeça, veneno ou disparo de arma de fogo. 

A cena é muito triste, pois a família toda chora e sofre muito, primeiramente 

com o estado da cachorra, depois com os latidos e por ultimo com o som do tiro. 

Sinha Vitória, pela primeira vez, faz uso da fé; a mulher reza agarrada a 

imagem religiosa, enquanto os meninos rolam de desespero na cama humilde em 

que dormiam. Agora, o autor faz uso de uma ação inesperada, ele narra um sonho 

de Baleia, isso foi uma rompante fabular de Graciliano, ele mostra que na verdade o 

sonho de Baleia era ver a família, que há tanto tempo lhe dera abrigo. No sonho 

Baleia avista a família bem estabelecida, Fabiano enorme, os meninos fortes em um 

mundo cheio de preás gigantes, todos a brincar e festejar com ela. 

“Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E 
lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se 
espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro 
enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes.” (RAMOS, 
2006:91) 

 
Assim, neste devaneio, Baleia morre e leva consigo, grande parte da essência 

e da esperança de toda a família. 

1.2.10 Contas 

Aqui, o autor faz uma exposição de como as pessoas com pouca ou nenhuma 

educação básica, eram vitimas de indivíduos que apoiados em seu conhecimento 

superior aos demais, subjugava a todos quanto quisessem, sem nem mesmo fazer 

muito esforço para isso. 
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No trecho, Fabiano vai até o patrão para poder acertar as contas. Após 

receber o ordenado, fica irritado, pois se julga roubado e extorquido; como era 

analfabeto e não sabia fazer as contas, acaba por ir embora, mesmo que 

contrariado; ao chegar a casa, sinhá Vitória refaz os cálculos que não dão o mesmo 

resultado que os de seu patrão. Fabiano volta indignado para reclamar com o dono 

da fazenda, este afirma que descontara os juros do salário de vaqueiro, ainda diz a 

ele que se quiser algo melhor, procure então outra fazenda e vá embora caso não 

aceitasse mais trabalhar por aquele ordenado. 

Com medo de perder o emprego, Fabiano volta pra casa, cabisbaixo e 

humilhado, sentia-se explorado pelo patrão. Mas ainda sim não tinha forças para 

enfrentá-lo e reivindicar seus direitos. 

1.2.11 O Soldado Amarelo 

Este capítulo é dedicado ao resgate moral da personagem Fabiano. Aqui o 

autor tem como meta, transformar Fabiano em uma espécie de cavaleiro medieval, 

cheio de nobreza moral e atitudes louváveis. Nesta parte do texto Fabiano em nada 

se parece com o mesmo homem truculento, rígido e severo de toda a história, que 

no primeiro capitulo até mesmo quer matar o próprio filho. No trecho, vemos que 

Fabiano possuía a chance de vingança nas mãos, poderia matar o Soldado Amarelo 

que naquele instante, sozinho, cansado e perdido em um terreno estranho para ele e 

familiar a Fabiano, seria presa facil à ira que o retirante nutria ao se lembrar de cada 

soco ou chute que tomara do soldado e de seus colegas de farda. O soldado sabia 

disto e temeu por sua vida, pensou que agora pagaria por toda a humilhação que 

fizera Fabiano passar. 

“O soldado, magrinho, enfezadinho, tremia. E Fabiano tinha vontade de 
levantar o facão de novo. Tinha vontade, mas os músculos afrouxavam. 
Realmente não quisera matar um cristão: procedera como quando, a montar 
brabo, evitava galhos e espinhos.” (RAMOS, 2006:102) 
 

Surpreendentemente, Fabiano apoia-se no cristianismo e engole sua ira e 

desejos de vingança e aproxima-se de seu algoz, mas não para mata-lo, ao 

contrario e surpreendendo a todos os leitores, Fabiano ajuda o soldado indicando-

lhe o caminho para voltar à estrada. Esse resgate é devido ao fato de que Fabiano já 

estava negativado na memória do leitor e isso poderia comprometer o desfecho que 
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o autor desejava dar à Obra. Portanto, era necessário que Fabiano se convertesse 

em um herói, e esse processo começa neste capitulo. 

“Afastou-se, inquieto. Vendo-o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou 
coragem, avançou, pisou firme, perguntou o caminho. E Fabiano tirou o 
chapéu de couro. - Governo e governo. Tirou o chapéu de couro, curvou- e 
ensinou o caminho ao soldado amarelo.” (RAMOS, 2006:107) 

 
Tudo é na verdade, resultado da mente genial de Graciliano Ramos que 

idealizou os conflitos da Obra de uma forma que o leitor nunca ficasse desamparado 

em seus pensamentos nem criasse um conflito com a personagem. Quando isso 

parecia estar acontecendo, Graciliano usa este capitulo para resgatar a imagem de 

Fabiano de uma forma brilhante. 

1.2.12 O mundo coberto de penas 

Algumas aves migram periodicamente do norte para o sul do sertão 

nordestino brasileiro, essas aves sempre voam em busca de lagos, valas e rios onde 

possam conseguir água, alimento e lugar para procriação segura. Os sertanejos 

batizaram genericamente qualquer ave migratória, como ave de arribação. 

“O Mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal, 
provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se 
nas arvores da beira do rio, descansavam, bebiam e, como em redor não 
havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal agoniado sonhava 
desgraças. O sol chupava os poços, e aquelas excomungadas levavam o 
resto da água, queriam matar o gado.” (RAMOS, 2006:109) 

 
As aves de arribação são na verdade um prenuncio da seca, pois fogem da 

estiagem de um local e voam para outras regiões até que a seca as alcance ali 

também. E assim sucessivamente, migram de lugar a lugar em busca da água. 

Quando são avistadas pelo sertanejo, estes sabem que em breve a seca que as 

expulsara do antigo lar, chegará também ao novo abrigo.  

Sinha Vitória fica assustada, Fabiano entra em desespero, tenta espantar as 

aves com gritos e até mesmo mata algumas a tiro, recorda-se do fim de Baleia e 

principalmente da certeza de que teria o mesmo desfecho. Para Fabiano, era como 

se espantando as aves, expulsasse também a seca que se sucederia à visita dos 

pequenos animais. 

“Suspirou. Que havia de fazer? Fugir de novo, aboletar-se noutro lugar, 
recomeçar a vida. Levantou a espingarda, puxou o gatilho sem pontaria. 
Cinco ou seis aves caíram no chão, o resto se espantou, os galhos 
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queimados surgiram nus. Mas pouco a pouco se foram cobrindo, aquilo não 
tinha fim.” (RAMOS, 2006:111) 

 

1.2.13 Fuga 

Com a seca irremediavelmente instalada na fazenda, tem inicio um 

despovoamento generalizado, Fabiano vê suas esperanças evaporarem como a 

água dos açudes. Não podia mais ficar ali e por isso começavam os preparativos 

para empreenderem a fuga. Matam o bezerrinho que a família possuía, salgam-lhe a 

carne para conserva-la pelo Maximo de tempo possível e arrumam as coisas para 

saírem pela caatinga, mais uma vez sem rumo e sem esperança. 

“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. Não poderia nunca liquidar aquela divida exagerada. Só lhe restava 
jogar-se ao mundo, como negro fugido.” (RAMOS, 2006:117) 

 
O trecho final da Obra mostra que no fundo, os desejos de cada um deles não 

eram desejos de luxo ou ambição financeira, queriam apenas uma chance de ter 

preservados os direitos fundamentais de qualquer ser humano. Ter uma casa para 

morar com a família, poder educar formalmente os filhos em uma escola, ter 

alimento e água, mas acima de tudo, possuir o direito de manter viva a dignidade e 

seus corações. O autor deixa bem claro essa humildade de caráter do sertanejo ao 

mostrar o sonho de Fabiano. 

“Pouco a pouco uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. 
Acomodar-se-iam num sitio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado 
solto no mato. Cultivariam um pedaço de terra. Mudar-se depois para uma 
cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles. Sinha 
Vitoria esquentava-se. Fabiano ria, tinha desejo de esfregar as mãos 
agarradas a boca do saco e a coronha da espingarda de pederneira.” 
(RAMOS, 2006:127) 

 

1.3. Considerações sobre as duas Obras 

Aqui fica explícito o quanto a família ansiava por uma vida de paz. Pode-se 

perceber ainda que Fabiano não se despede do patrão, pois ainda está ferido pelas 

palavras e pela atitude do homem, sentia-se ofendido e imperdoavelmente lesado 

em sua honra e dignidade de homem. Uma mistura de sentimentos toma a família 

que agora deixava a fazenda em fuga, sem esperanças e sem o ícone de 

sobrevivência e altivez que representava Baleia. Assim, a Obra tem um desfecho 
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igual a seu inicio, uma família de retirante que foge da seca. Sem perspectiva de 

sucesso e ainda, sem nem mesmo a certeza da sobrevivência. 

1.3.1 Intertextualidade 

Tanto na Obra de João Cabral de Melo Neto, quanto na Obra de Graciliano 

Ramos, podemos traçar um altíssimo grau de semelhança e de marcantes 

diferenças entre o clima do texto e também as características de cada personagem. 

1.3.2 As semelhanças 

Ambas as Obras possuem como tema central, a fuga da seca, e o impacto 

dela na Sociedade nordestina, a humilhação, os mandos e desmandos dos mais 

abastados, quer seja de conhecimento ou de posses e a busca por uma realidade 

melhor permeiam as duas Obras com bastante nitidez. O caráter Socialista dos dois 

textos é muito evidente tornando fácil sua observação nos pontos mais diversos de 

ambas as produções literárias. Na verdade a maioria dos autores modernistas era 

marxistas conhecidos, sendo que alguns como o próprio Graciliano Ramos 

chegaram a ser presos por tal ideologia. E suas Obras não escapam das tendências 

socialistas. 

Como disposto no começo deste trabalho, o Modernismo foi uma corrente 

critica da sociedade e amiga do pensamento filosófico; isso talvez tenha sido uma de 

suas características mais marcantes. Haja vista que o Modrenismo brasileiro ocorreu 

justamente em um período de mudanças em nosso país. E que naquele solo seco e 

desolado passou-se boa parte da historia política e principalmente da história moral 

do Brasil. Sobre estes assuntos, dedicaremos uma parte de nosso trabalho para 

aborda-los com maior profundidade. 

1.3.3 As diferenças 

Diferentemente das personagens em Vidas Secas, as personagens de Morte 

e Vida Severina são muito proativas, ardilosas e possuidoras de um alto grau de 

comunicação oral. Severino e as demais personagens possuem sempre um 

vocabulário mais diversificado e muito bem fluido. Perguntam e respondem sem 

medo, nem sinal das dificuldades comunicacionais que encontramos em Fabiano, ou 

em Sinha Vitória. Na Obra de Graciliano Ramos, a única personagem que foge a 
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essa regra é o Menino mai velho, que questiona tudo o que não concorda ou que 

gera duvidas ao seu entendimento. 

Outro aspecto muito interessante é a morbidez das personagens de Vidas 

Secas, simplesmente sonham conformados com a ideia de que nunca alcançarão 

seu objeto de desejo. Assim, passam a ter uma vida frustrada pelo conflito entre o 

desejo de mudança e a falta de atitude.  

Na Obra de João Cabral de Melo Neto, não há nada que se assemelhe à 

figura de Baleia. A cachorra na verdade pode ser colocada como os olhos da 

narrativa, praticamente tudo se passa aos olhos indiferentes de Baleia. O animal 

então é um elo entre a miséria causada pela seca e a sobrevivência da família de 

Fabiano. Com a morte de Baleia, a maldição da desesperança retorna aos corações 

dos retirantes que agora teriam que rumar sem direção rumo ao abismo da 

incerteza.  

Por outro lado, Morte e Vida Severina, traz em suas personagens uma 

vontade de mudar e uma atitude invejável. Severino é um ícone de perseverança e 

de pró-ativismo, sua luta passo a passo para conquistar seus ideais é admirável. Ele 

não desiste, e até mesmo quando se surpreende apanhado em meio a depressão e 

aos desejos de suicídio, busca entender a situação perguntando coisas da vida a 

Jose, Mestre Carpina, e isso não possui nenhum paralelo em Vidas Secas, onde as 

personagens são completamente inertes ao desejo de mudança, não possuindo 

mecanismos de atitude para por em pratica a conquista de seus sonhos. 

Nas próximas partes deste trabalho faremos uma analise mais aprofundada 

dos aspectos culturais e sociais, fazendo uso da semiótica para decompor os textos 

a fim de podermos compreender de forma mais detalhada alguns aspectos 

interiorizados nas duas obras. 
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CAPÍTULO II 

UM OLHAR SOCIOPOLÍTICO 

2.1 A liberdade literária e a realidade 

A seca é um flagelo que atinge a sociedade nordestina e causa um impacto 

significativo nos âmbitos social, político e cultural, todavia são apenas os dois 

primeiros aspectos que serão pormenorizados no presente capítulo. Tais aspectos 

são expostos através da Literatura como uma influência marcante da vida real, 

entretanto, a Literatura, como arte, não mostra literalmente a realidade visto que 

possui como artifício uma liberdade, digamos quimérica, da qual Antonio Candido 

enfatizou bem a importância da utilização de tal recurso: 

“Esta liberdade, mesmo dentro da orientação documentária, é o quinhão da 
fantasia, que às vezes precisa modificar a ordem do mundo justamente para 
torná-la mais expressiva; de tal maneira que o sentimento da verdade se 
constitui no leitor graças a esta traição metódica. Tal paradoxo está no 
cerne do trabalho literário e garante a sua eficácia como representação do 
mundo. Achar, pois, que basta aferir a obra com a realidade exterior para 
entendê-la é correr o risco de uma perigosa simplificação causal.” 
(CANDIDO, 2006:22) 

 
Ao tomar como objetos de análise as Obras Vidas Secas e Morte e Vida 

Severina, respectivamente de Graciliano Ramos e João Cabral de Melo Neto, é 

necessário compreender que a liberdade artística é possível através de alguns 

fatores que são realçados, como a constante presença da morte na Obra de João 

Cabral, além da total falta de conhecimentos intelectuais e de domínio da palavra 

por parte das personagens encontradas na Obra de Graciliano. Isto é, de certa 

forma, uma maneira de salientar problemas sociais que já são evidentes, porém 

vistos com descaso por grande parte da alta sociedade e, principalmente, pelos 

governantes. 

Nesse ponto, é possível notar que não se trata apenas de retratar a seca, 

mas sim de escancarar a condição humana permeada entre a vida e a morte. O que 

aparentemente são circunstâncias antagônicas, na realidade, são situações 

concomitantes para uma considerável parte da população nordestina atingida pela 

seca. Vale ressaltar que as condições climáticas, por assim dizer, por si só, não são 

geradoras de todos os problemas, já que ao fazer uma análise das Obras com uma 

visão sociológica, pode-se constatar que o ser humano não encontra unicamente na 

localidade, ou seja, no espaço físico, o seu problema, mas também no sistema 
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social opressor, sendo este um dos pontos a ser analisado posteriormente de forma 

mais aprofundada. 

2.2 Voz denunciadora 

A criação literária não é um documento histórico com registros genuínos, mas 

a arte é social tanto no que diz respeito às influências que recebe do meio quanto no 

resultado da sua influência sobre os indivíduos, ou seja, ela é influenciada e 

influenciadora. Por conseguinte, deve-se analisar causa e consequência para a 

compreensão da obra em sua totalidade e, assim sendo: 

“Não convém separar a repercussão da obra de sua feitura, pois 
sociologicamente ao menos, ela só está acabada no momento em que 
repercute e atua, porque, sociologicamente, a arte é um sistema simbólico 
de comunicação inter-humana, e como tal interessa ao sociólogo. Ora, todo 
processo de comunicação pressupõe um comunicante, no caso o artista; 
um comunicado, ou seja, a obra; um comunicando, que é o público a que se 
dirige; graças a isso se define o quarto elemento do processo, isto é, o seu 
efeito.” (CANDIDO, 2006:31) 

 
Em ambas as Obras, os autores procuram um diálogo, um contato, uma 

aproximação com os seus coetâneos e assim fazem porque entendem que há um 

dever relacionado às condições sociais que os cercam. Independentemente da 

situação social individual, a seca está presente aos olhos de todos e à pele de 

muitos, portanto, o que é transmitido através de palavras torna-se a ilustração da 

experiência vivida por tantos “severinos de vidas secas”, que acabam vendo 

compartilhados os seus suplícios. 

As adversidades enfrentadas pelas personagens que incorporam o perfil dos 

nordestinos menos privilegiados transcendem os simples efeitos climáticos. É 

possível verificar nas entrelinhas que a condição de miséria decorre da exploração 

por parte dos mais fortes em relação ao poder econômico e também do descaso 

governamental no que diz respeito ao problema apresentado.  

Apesar de assumir, de fato, um importante papel, o autor não carrega a 

responsabilidade de ser a pessoa que irá mudar uma condição social, contudo ele 

tem a aptidão de elucidar as tribulações pelas quais a sociedade passa, causando 

um efeito reflexivo por parte de seus leitores e críticos. Além disso, sua obra pode 

servir como a voz dos preteridos, ou seja, a voz dos que padecem sem arrimo e 

totalmente incapazes de clamar pelos seus direitos, muitas vezes devido à ausência 



36 
 

de palavras que possam expressar a sua indignação e angústia diante da forma 

como são tratados. E há muitos Fabianos, por exemplo, injustiçados e inferiorizados, 

que não podem se defender. 

”Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. 
Estava preso por isso? Como era? Então se mete um homem na cadeia 
porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? [...] 
Nunca vira uma escola. Por isso não conseguia defender-se, botar as 
coisas nos seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na cabeça 
e saía. Era para um cristão endoidecer. Se lhe tivessem dado ensino, 
encontraria meio de entendê-la. Impossível, só sabia lidar com bichos.” 
(RAMOS, 2002:35-36) 

 
Após a compreensão de que uma obra pode eclodir do meio social através de 

averiguações a respeito dos estigmas da sociedade em questão e tornar-se voz 

denunciadora, é fundamental a percepção dos problemas provenientes e 

simultâneos à seca. Fome, miséria, falta de escolaridade e de oportunidades, 

monopólio latifundiário, necessidade de fuga, opressão e ausência de apoio 

governamental caracterizam o cenário inequitativo no qual seres humanos são 

descaracterizados moral e fisicamente, entretanto, mesmo com os frequentes 

obstáculos, a esperança subsiste e o retirante sobrevive. 

“Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. 
Estava preso por isso? Como era? Então se mete um homem na cadeia 
porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? [...] 
Nunca vira uma escola. Por isso não conseguia defender-se, botar as 
coisas nos seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na cabeça 
e saía. Era para um cristão endoidecer. Se lhe tivessem dado ensino, 
encontraria meio de entendê-la. Impossível, só sabia lidar com bichos.” 
(RAMOS, 2002:35-36) 

 

2.3 Mazelas atemporais 

É extremamente importante ressaltar quão atuais são as duas Obras. 

Lembremos que Vidas Secas data de 1938, enquanto Morte e Vida Severina é de 

1955. Dezessete anos as separam, todavia a mesma situação é retratada tanto 

numa quanto noutra, mostrando que as mazelas sociais descritas continuaram 

ignoradas. O mais surpreendente é perceber que ainda hoje, oito decênios após a 

publicação da Obra de Graciliano Ramos, tais condições permanecem quase que 

inalteradas, evidenciando o descaso por parte do governo. E João Cabral de Melo 

Neto, numa declaração após encenação de sua Obra no Festival de Nancy, na 

França, em 1966, salientou tal descaso: 
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“Muita gente queria que depois de cada espetáculo eu subisse ao palco e 
gritasse ‘Viva a Reforma Agrária’. Recusei-me a fazer isto. Não faço teorias 
para consertar o Brasil, mas não me abstenho de retratar em poesia o que 
vejo e sinto. Eu mostrei a miséria que havia no Nordeste. Cabia aos 
políticos cumprirem seu papel.” (MELO NETO apud COELHO, 2007) 

 

Obviamente torna-se essencial agora uma rápida abordagem relacionada ao 

contexto social entre as décadas de 30 e 50 do século passado. De Getúlio 

Dornelles Vargas a João Fernandes Campos Café Filho, o nosso país viveu a Era 

Vargas e parte da Segunda República Brasileira. Nesse período houve a Revolução 

Constitucionalista, a promulgação da Nova Constituição, e outros fatos relevantes, 

entre os quais podemos destacar o fim da “política do café com leite” e o início do 

Estado Novo.  

O Brasil viveu uma crescente dualidade, pois ao mesmo tempo em que a 

industrialização aumentava de forma significativa, crescia também a desigualdade 

social. Nos grandes centros as modernas cidades metropolitanas despontaram; 

empresas, indústrias e fábricas pululavam por várias partes do território nacional, 

contudo havia o outro lado da história já que em muitas regiões do país 

predominavam realidades obsoletas e defasadas.  

Para ilustrar essa discrepância social, é impreterível listar as condições 

suportadas pela ampla parcela da população que vivia em situação retrógrada, como 

a falta de estudo, comida, água, energia elétrica, moradia, emprego, leis e 

assistência. Incontestavelmente são direitos básicos, previstos na Constituição, 

porém ausentes, mormente com a urbanização avultada dos grandes centros, o que 

ocasionou, inclusive, êxodo rural. 

Tal emigração é muito bem retratada em ambas as Obras visto que, em Vidas 

Secas, a história é iniciada e finalizada com evasões, como se pode ver tanto no 

primeiro capítulo quanto no último, respectivamente Mudança e Fuga. Já em Morte e 

Vida Severina a história toda narra a penosa movimentação de Severino, 

personagem que retrata, na realidade, o nordestino carecente, o sertanejo que 

procura fugir da seca e das imensas dificuldades sub-humanas que enfrenta em 

lutas diárias em busca de algo melhor para a sua vida, ou mesmo em busca da 

própria vida, a vida digna que pretende ser iniciada por meio do esperançoso êxodo. 

“Somos muitos Severinos 
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iguais em tudo e na sina: 
a de abrandar estas pedras 
suando-se muito em cima, 

a de tentar despertar 
terra sempre mais extinta, 

a de querer arrancar 
algum roçado da cinza. 

Mas, para que me conheçam 
melhor Vossas Senhorias 

e melhor possam seguir 
a história de minha vida, 

passo a ser o Severino 
que em vossa presença emigra.” 

(MELO NETO, 1976:74-75) 

 

No entanto, para se discorrer sobre o êxodo é preciso primeiramente entender 

os motivos pelos quais ele se torna a única saída para muitos. Encontra-se, pois, a 

seca como resposta imediata e, a partir desta inferência, estabelece-se por via de 

consequência os problemas provenientes e simultâneos já mencionados 

anteriormente e que, a partir de então, urgem ser circunstanciados. 

2. 4 Seca: problemas e soluções 

A seca que afeta o Nordeste do Brasil tem sua origem em fatores naturais 

porquanto a região localiza-se numa área na qual raramente chove. Logo, com a 

escassez desse recurso vital, não é viável o trabalho agrícola, tampouco a pecuária, 

o que simboliza a agonia do sertanejo. 

“O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal, 
provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se 
nas árvores da beira do rio, descansavam, bebiam e, como em redor não 
havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal agoniado sonhava 
desgraças. O sol chupava os poços, e aquelas excomungadas levavam o 
resto da água, queriam matar o gado.” (RAMOS, 2002:108) 

 

Onde não há água, não há alimentos, não há perspectiva de vida e é dentro 

deste contexto que vivem muitas famílias nordestinas. Tal situação, contudo, não é 

cíclica como a seca, mas uma constante. A seca apenas torna mais protuberante os 

problemas sociais corriqueiros enfrentados por esta população carecida e mal 

assistida. Afinal, se no sertão raramente chove como já foi dito, ainda mais raro é o 

olhar governamental para as dificuldades da referida região. 

Diante da sede e da fome retratadas nas Obras é impossível não trazer tal 

condição de vida para a realidade atual na busca por respostas aos problemas 

lançados de forma crua aos olhos dos leitores. E o que se vê atualmente, por parte 
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do governo, são atitudes paliativas, tais como construção de açudes, sobreposição 

de rios, bolsas assistencialistas, entre outros projetos meramente atenuantes que 

combatem as consequências, não as causas. 

É notório que sem participação política incisiva, atuação governamental justa 

e estrutura de base adequada o quadro que tem permanecido o mesmo há tempos 

tende a se perpetuar na estagnação. Percebe-se que há cidadãos que tão somente 

lutam para sobreviver dia a dia, sem recursos, sem capacitação e sem esperança de 

conquistas maiores, que na realidade não passam de direitos básicos, como 

simplesmente viver dignamente, sem precisar lutar diariamente pela subsistência, 

tentando emergir do charco da realidade sempre questionada. 

“Seu José, mestre carpina, 
que lhe pergunte permita: 
há muito no lamaçal 
apodrece a sua vida? 
e a vida que tem vivido 
foi sempre comprada à vista? 
Severino, retirante, 
sou de Nazaré da Mata, 
mas tanto lá como aqui 
jamais me fiaram nada: 
a vida de cada dia 
cada dia hei de comprá-la. 
Seu José, mestre carpina, 
e que interesse, me diga,  
há nessa vida a retalho 
que é cada dia adquirida? 
espera poder um dia 
comprá-la em grandes partidas?” (MELO NETO, 1976:105-106) 

 

Como já ficou explícito, há um fator agravante para o nordestino, além da 

natureza infértil e da realidade contendedora, que é o cerco de suas possibilidades. 

Aqueles que detêm poder ou certa autoridade, de alguma forma cerceiam as ações 

dos mais desguarnecidos. Tal disposição pode ser analisada, por exemplo, na Obra 

de Graciliano, através das ações despóticas do soldado amarelo e do dono da 

fazenda. 

A leitura que se pode fazer a respeito do soldado amarelo revela de uma 

forma figurativa as ações governamentais, ou seja, simboliza o Estado.  É visível e 

certeira a crítica em relação ao governo ausente que, quando se manifesta, adota 

atitudes arbitrárias, soberbas, corruptas e mostra indiferença diante de cidadãos 

como Fabiano e sua pobre família.  
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Não bastasse o abandono social no qual se encontram, que por si só já é 

prova de desmesurada injustiça, a lei corrompida parece assomar exclusivamente 

para enfatizar a insignificância da condição humana retratada. Ou seja, é o poder 

que age contra os mais fracos, espezinhando-os e tornando-os cada vez mais 

moralmente despojados. 

“A autoridade rondou por ali um instante, desejosa de puxar questão. Não 
achando pretexto, avizinhou-se e plantou o salto da reiúna em cima da 
alpercata do vaqueiro. [...] O outro continuou a pisar com força. Fabiano 
impacientou-se e xingou a mãe dele. Aí o amarelo apitou, e em poucos 
minutos o destacamento da cidade rodeava o jatobá. [...] Fabiano marchou 
desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem compreender uma acusação 
medonha e não se defendeu.” (RAMOS, 2002:29-30) 

 
Para dar continuidade à análise das atitudes despóticas, faz-se importante, 

agora, ponderações relacionadas à presença do dono da fazenda, o que mostra 

vestígios vitalícios do iníquo coronelismo presente em várias regiões do Nordeste. 

Numa região física e socialmente estéril, o nordestino depauperado se vê à mercê 

de quem possui terras e poder financeiro, o que comprova de forma absoluta a triste 

realidade de domínio e exploração do mais fraco pelo mais forte. 

“Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. E 
quando não tinha nada para vender, o sertanejo endividava-se. Ao chegar a 
partilha, estava encalacrado, e na hora das contas davam-lhe uma ninharia. 
[...] Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o 
erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, 
entregando o que era dele de mão beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar 
como negro e nunca arranjar carta de alforria! O patrão zangou-se, repeliu a 
insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra 
fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem. Não era 
preciso barulho não. Se havia dito palavra à toa, pedia desculpa. Era bruto, 
não fora ensinado. Atrevimento não tinha, conhecia o seu lugar. Um cabra. 
Ia lá puxar questão com gente rica?” (RAMOS, 2002: 92-93) 

 
A questão do poder latifundiário delata a absurda desigualdade encontrada 

entre as pessoas, além de realçar o comando na base da posse e os conflitos dela 

originados. Enquanto poucos possuem mais do que o necessário, muitos pouco ou 

nada têm. É a dualidade social antes mencionada que se faz presente também 

regionalmente. 

Essa desproporção é exacerbada quando se percebe que entre os grandes 

proprietários não há espaço para uma consciência social, ou atitudes justas e 

solidárias, tampouco compreensão da intercorrência humana. Ao contrário, o que se 

vê é a permanente disputa por terras, e brigas pelo enriquecimento em meio a um 
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cenário no qual a miséria prevalece. João Cabral ilustra bem tal questão na Obra 

Morte e Vida Severina, quando Severino retirante encontra dois homens carregando 

um defunto o qual foi morto numa emboscada: 

“E quem foi que o emboscou, 
irmãos das almas, 
quem contra ele soltou 
essa ave-bala? 
Ali é difícil dizer, 
irmão das almas,  
sempre há uma bala voando 
desocupada. 
E o que havia ele feito,  
irmãos das almas, 
e o que havia ele feito 
contra a tal pássara? 
Ter uns hectares de terra, 
irmão das almas, 
de pedra e areia lavada 
que cultivava.” (MELO NETO, 1976:75-77) 

 

Para encetar um sucinto exame sobre tais formas opressivas impunes e sobre 

as desigualdades pungentes é capital que compreendamos que ambas estão 

arraigadas onde é fraca ou nula a educação. Um povo estruturado e revestido de 

conhecimentos se torna apto a lutar por seus direitos, não somente pela 

sobrevivência.  

Não obstante o preconceito, descaso e sofrimentos pelos quais passam, os 

nordestinos são fortes. Ambas as Obras mostram-nos claramente isto. A dura 

realidade vivenciada pode ser mudada por meio da justa igualdade de oportunidades 

que são principiadas por meio dos conhecimentos intelectuais, formação crítica e 

prática dos hábitos sociais tão restringidos a essa parcela da sociedade que, apesar 

das privações, é assaz corajosa para sonhar com um futuro melhor. 

“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. Cultivariam um pedaço de terra. Mudar-se iam depois para 
uma cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles. 
[...] Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, 
aprendendo coisas difíceis e necessárias.” (RAMOS 2002, 125-126) 

 
Para que a igualdade deixe de ser apenas um sonho e possa se tornar 

realidade é preciso que o sertanejo seja percebido como gente, não bicho. Não 

basta existir para ser alguém, é imprescindível ter, de fato, direitos. Caso contrário, 

as próximas gerações do Nordeste continuarão a ser retratadas como foram as 
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gerações dos anos 30, de Graciliano Ramos, dos anos 50, de João Cabral de Melo 

Neto e a geração atual. 

Em outras palavras, muitos nordestinos continuarão a ser ninguém para a alta 

sociedade e para o governo. Os meninos mais novos crescerão e se tornarão 

meninos mais velhos que, ao passar dos anos, serão jovens e adultos ainda sem 

nomes, sem terra, sem comida, sem oportunidades e sem vidas. Serão apenas 

Severinos que terão como igualdade somente a indigência e, por fim, a morte. 
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CAPÍTULO III 

O AMBIENTE 

A principal abordagem em Morte e vida Severina e Vidas Secas é a 

emigração, e a relação conflituosa do homem com os meios naturais e sociais. Entre 

a seca e a chuva, sufocados pelo meio físico, tanto Severino quanto Fabiano e sua 

família, sempre voltarão à trilha de seus ancestrais sertanejos. Severino é um 

agricultor e sabe trabalhar com todo o tipo de terra, dura ou mole: 

“Pois fui sempre lavrador,  
lavrador de terra má  
não há espécie de terra  
que eu não possa cultivar. 
Também lá na minha terra  
de terra mesmo pouco há  
mas até a calva da pedra  
sinto-me capaz de arar.”  
(MELO NETO, 2007:102) 

 

Fabiano é vaqueiro e tem dois filhos. É casado com Sinhá Vitória, uma 

cabocla. Os personagens estão sempre a fugindo da escassez e das condições 

desfavoráveis do ambiente, da seca que causa fome, mudança. O vaqueiro não tem 

um emprego fixo, por isso vaga à procura de lugares onde possa exercer sua 

função. 

                                 “Na Planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os 

infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. 

Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na 

areia do rio seco, 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. Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá 

Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na 

cabeça Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa 

correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino 

mais velho e a cachorra Baleia iam atrás.” (RAMOS, 2006:09) 

Severino se apresenta no começo como emigrante e inicia a sua trajetória 

procurando sombra e abrigo. Ele explica o sentido de seu nome, que está atrelado à 

condição do ambiente onde vive, Severino de severo, como um diminutivo, fazendo 

referência à seca. A história começa em um capítulo onde ele explica quem vai e 

quem fica: 

“Somos muitos Severinos  
iguais em tudo e na sina: 
Mas, para que me conheçam  
melhor Vossas Senhorias  
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e melhor possam seguir  
a história de minha vida, passo a ser o Severino  
que em vossa presença emigra.” 
(MELO NETO, 2007:92) 

 

A seca tem um papel muito importante para o desenvolvimento das Obras, é 

o pano de fundo, e serve como componente das manifestações econômicas e 

sociais, ela é fundamental como cenário, pois as Obras exprimem a luta do homem 

contra o meio adverso. E essa hostilidade do meio físico, segundo Bosi, cria uma 

máscara que internaliza nas personagens de Vidas Secas um padrão de 

comportamento, como por exemplo, em relação à vida do sertanejo, que se organiza 

em torno das chuvas e seca: 

“O realismo de Graciliano não é orgânico nem espontâneo. É crítico. O 
“herói” é sempre um problema: não aceita o mundo, nem os outros, nem a 
si mesmo. Sofrendo pelas distâncias que o separam da placenta familiar ou 
grupal, introjeta o conflito numa conduta de extrema dureza que é a sua 
única máscara possível. E o romancista encontra no trato analítico dessa 
máscara a melhor fórmula de fixar as tensões sociais como primeiro motor 
de todos os comportamentos.”  (BOSI,2006, 429) 

 
Segundo Cândido, 2011, essa fuga das condições hostis do ambiente 

representa um ajustamento ao meio físico para a sobrevivência do grupo, fenômeno 

básico em todas as sociedades humanas, sobretudo nas primitivas e menos 

evoluídas. Em vários trechos das duas Obras fica visível essa influência do meio, na 

necessidade de nutrição, nos ideais de beleza e vibração social. Segundo o autor, o 

alimento é um acessório que explica o comportamento e costumes das 

personagens, proporcionando uma relação de sentido: 

“(...) para sublinhar diferenças entre a literatura do primitivo e do civilizado, 
evocar a ocorrência do alimento nesta última. Num plano acessório, pode 
aparecer como elemento descritivo, que compõe o cenário e, ao mesmo 
título que os outros traços escolhidos pelo autor, funciona como um recurso 
de composição (...) Em nível mais complexo, ele é tomado como elemento 
central da elaboração estética, sobretudo sobre o aspecto sensorial.” 
(CANDIDO, 2011:74) 

 
Um exemplo desse comportamento de subsistência acontece com Fabiano, 

que preocupado com o alimento, não tem tempo para abraçar a mulher ou os filhos, 

nem outro tipo de afetividade; em certo momento da história ele se vê como bicho, e 

não um homem. Nesse processo, que se chama zoomorfização, o autor compara as 

personagens com animais, onde eles grunhem, rosnam, gesticulam e falam palavras 

soltas: 
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“(...) - Você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim 
senhor, um bicho. Capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação 
medonha - e ali estava forte. Até gordo, fumando o seu cigarro de palha. - 
Um bicho, Fabiano (...). Agora Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria 
dali. Aparecera como um bicho entocara-se como um bicho, mas criara 
raízes, estava plantado. Olhou os quipás, os mandacarus e os xique-xiques. 
Era mais forte que tudo isso, era como as catingueiras e as baraúnas. Ele, 
Sinha Vitória, os dois filhos e a cachorra Baleia estavam agarrados à 
terra.Chape-chape. As alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do 
vaqueiro derreava-se, as pernas faziam dois arcos, os braços moviam-se 
desengonçados. Parecia um macaco.” (RAMOS, 2006:19) 

 
Dentro das Obras o espaço possui funções e uma delas é a caracterização 

das personagens em um contexto socioeconômico e psicológico. No plano 

psicológico os autores mostram uma desumanização dos personagens em 

consequência da seca. Em Vidas Secas, Fabiano e sua família, em virtude da fome, 

comem o papagaio de que traziam consigo; Sinhá Vitória, a esposa, alegou que a 

ave era muda e inútil, o que não se justificava, já que, ordinariamente, a família 

falava pouco. 

“Ainda na véspera eram seis viventes, contando com o papagaio. Coitado, 
morrera na areia do rio, onde haviam descansado a beira de uma poça: a 
fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. 
Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava 
lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos 
objetos familiares, estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola 
pequena onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia 
falta dela, mas logo a recordação chegava.” (RAMOS, 2006:11) 

 
Em outro momento, ressaltando mais ainda a desumanização, Fabiano agride 

o filho mais velho simplesmente porque o menino estava exausto da caminhada e 

chorava; no decorrer da cena, Fabiano deseja mata-lo, ou seja, queria 

responsabilizar alguém por sua desgraça: 

“Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho 
pôs-se a chorar, sentou-se no chão. - Anda condenado do diabo, gritou-lhe 
o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. 
Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou deitou-se, fechou os 
olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se 
levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, 
praguejando baixo.” (RAMOS, 2006:9) 
 

Há também em Morte e vida Severina um desarraigamento desses aspectos 

humanos; Severino encontra em sua trajetória uma rezadeira particular que afirma: é 

a melhor profissão que há na freguesia, a de a morte ajudar. Neste trecho nota-se a 

banalização da morte e um trabalho muito rentável, que é o velório. 

“— Agora se me permite  
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minha vez de perguntar:  
como senhora, comadre,  
pode manter o seu lar?  
— Vou explicar rapidamente,  
logo compreenderá:  
como aqui a morte é tanta,  
vivo de a morte ajudar.” (MELO NETO, 2007:104) 

 
Na questão Socioeconômica, ocorre um descontentamento dos autores em 

relação à política e o capitalismo, em Morte e Vida Severina, há uma discussão em 

torno da reforma agrária. Em certo momento Severino assiste a um enterro e ouve o 

que os amigos dizem a respeito do cadáver; neste trecho o autor se refere de 

maneira sarcástica à política de distribuição de terras, que se concentra nas mãos 

de minorias burguesas; percebe-se o cinismo do autor ao afirmar que “era a terra 

que queria ser dividida”: 

“— Essa cova em que estás,  
com palmos medida,  
é a conta menor  
que tiraste em vida.  
— é de bom tamanho,  
nem largo nem fundo,  
é a parte que te cabe  
neste latifúndio.  
— Não é cova grande.  
é cova medida,  
é a terra que querias  
ver dividida.” (MELO NETO, 2007:108) 

 
Em Vidas Secas Fabiano também se sente roubado pelo patrão, que lhe 

cobrava juros muito altos, o personagem não se conforma; o patrão então, irritado, 

pede para ele procurar outra fazenda para trabalhar, Fabiano recua, pois, pensa na 

família: 

“Não se conformou: devia haver engano. Ele era bruto, sim senhor, via-se 
perfeitamente que era bruto, mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia 
um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os 
estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de 
mão beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar 
carta de alforria! O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o 
vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a 
pancada e amunhecou. Bem, bem. Não era preciso barulho não. Se havia 
dito palavra à-toa, pedia desculpa.” (RAMOS, 2006:94) 

 
Em outro ponto de Vidas Secas, ressaltando ainda mais o ambiente como 

impulsionador, e componente de manifestações sociais e econômicas, há a 

indignação de Fabiano, sobre a exploração que sofre, pois até a pinga que toma na 

venda vem misturada com água. No decorrer da história é convidado a jogar cartas, 
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onde se envolve em uma discussão com o Soldado Amarelo, nome que significa a 

repressão, palidez, covardia: é preso. Na cadeia começa a refletir de novo sobre sua 

posição social, sua falta de estudo; o vaqueiro havia gastado com bebida o dinheiro 

que Sinhá Vitória dera para comprar mantimentos; frustra-se por não conseguir se 

explicar e argumentar em defesa própria. Lembra-se de “Seu Thomas da 

Bolandeira”, um antigo vizinho que era bastante hábil na arte da fala, e que Fabiano 

se inspirava quando tentava falar alguma palavra difícil: 

“Ouviu o falatório desconexo do bêbedo, caiu numa indecisão dolorosa. Ele 
também dizia palavras sem sentido, conversava à toa. Mas irou-se com a 
comparação, deu marradas na parede. Era bruto, sim senhor, nunca havia 
aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então 
mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal 
fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando como um escravo. Desentupia o 
bebedouro, consertava as cercas, curava os animais - aproveitara um casco 
de fazenda sem valor. Tudo em ordem podiam ver. Tinha culpa de ser 
bruto? Quem tinha culpa?” (RAMOS, 2006:35) 

 
O espaço também pode sofrer influência dos personagens, assim como as 

personagens podem sofrer influência do espaço. É o que acontece nas duas Obras, 

em que a seca é causadora da maioria dos conflitos e tem um papel predominante; 

pode ser causadora tanto de conflitos sociais quanto políticos. Em Morte e Vida 

Severina, um agricultor é morto em uma emboscada num conflito por terra; o 

agressor mata o sertanejo com um tiro, e não por faca, ou seja, por alguém com 

poder aquisitivo e com interesses no local: 

“— Este foi morto de bala,  
irmão das almas,  
mas garantido é de bala,  
mais longe vara.  
 — E quem foi que o emboscou,  
irmãos das almas,  
quem contra ele soltou  
essa ave-bala?  
— Ali é difícil dizer,  
irmão das almas,  
sempre há uma bala voando  
desocupada.  
— E o que havia ele feito  
irmãos das almas,  
e o que havia ele feito  
contra a tal pássara?  
— Ter um hectares de terra,  
irmão das almas,  
de pedra e areia lavada  
que cultivava.” (MELO NETO, 2007:94) 
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A miséria foi a causadora de disputas por pequenos pedaços de terra. Os 

conflitos aconteciam por uma pequena área cultivável, pois era raro naquelas 

regiões de seca encontrar terra boa. No trecho abaixo ocorre uma discussão sobre o 

que acontecerá com o atirador da “ave bala”; vê-se ali como se engendra a politica 

de distribuição de terras e como são resolvidos esses conflitos no sertão, uma região 

onde não existem leis e a ordem é mantida por facões e espingardas, mostrando 

mais uma vez a influência do meio: 

“— Mas então por que o mataram,  
irmãos das almas,  
mas então por que o mataram  
com espingarda?  
— Queria mais espalhar-se,  
irmão das almas,  
queria voar mais livre  
essa ave-bala.  
— E agora o que passará,  
irmãos das almas,  
o que é que acontecerá  
contra a espingarda?  
— Mais campo tem para soltar,  
irmão das almas,  
tem mais onde fazer voar  
as filhas-bala.” (MELO NETO, 2007:95) 

 
É o espaço também que dá as condições para a personagem agir, a 

personagem só pode agir dessa maneira porque o espaço é favorável à determinada 

ação. Nas Obras há uma mudança de comportamento por influência da chuva, que é 

chamada de inverno, onde floresce no sertanejo a esperança de uma vida menos 

árida e miserável. No primeiro capítulo o seguinte trecho descreve toda essa alegria 

que encheu o coração de Fabiano ao ver os sinais de chuva:  

“(...) Ia chover. Bem. 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. 
Lembrou-se dos filhos, da mulher e da cachorra, que estavam lá em cima, 
debaixo de um juazeiro, com sede. Lembrou-se do preá morto. Encheu a 
cuia, ergueu-se, afastou-se, lento, para não derramar a água salobra. Subiu 
a ladeira. A aragem morna acudia os xiquexiques e os mandacarus. Uma 
palpitação nova. Sentiu um arrepio na catinga, uma ressurreição de 
garranchos e folhas secas.” (RAMOS, 2006:15) 

 
O desejo de uma vida melhor se manifesta em Morte e Vida Severina no 

momento em que Severino se aproxima do litoral e se depara com a água, a maciez 

da terra e o verde da mata; surge um fio de esperança na vida do agricultor. A chuva 
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e a água em abundância são elementos que têm uma simbologia muito grande na 

vida dos sertanejos, podendo até mudar o humor: 

“Como ela é uma terra doce 
para os pés e para a vista. 
Os rios que correm aqui 
têm água vitalícia 
Quem sabe se nesta terra 
não plantarei minha sina? 
Não tenho medo de terra 
(cavei pedra toda a vida), 
e para quem lutou a braço 
contra a piçarra da Caatinga 
será fácil amansar 
esta aqui, tão feminina.” (MELO NETO, 2007:106) 

 
Assim o espaço situa as personagens e representa os sentimentos vividos por 

eles. A seca influencia o comportamento do sertanejo, de ser bruto, resistente, de 

não demonstrar sentimento, como no caso de Morte e Vida Severina, de ser 

“severo”. E mesmo com toda essa hostilidade do meio também há espaço para uma 

grande nobreza de caráter nos personagens. No capítulo onze de Vidas Secas, 

Fabiano se encontra sozinho com o “Soldado Amarelo”, o mesmo que o humilhou e 

o prendeu. O soldado ao ver Fabiano se sente acuado, pois se lembra do abuso de 

poder para com ele; Fabiano se sente tentado a mata-lo, mas desisti, e até indica o 

caminho ao soldado, que estava perdido na caatinga: 

“Aprumou-se, fixou os olhos nos olhos do polícia, que se desviaram. Um 
homem. Besteira pensar que ia ficar murcho o resto da vida. Estava 
acabado? Não estava. Mas para que suprimir aquele doente que bambeava 
e só queria ir para baixo? Inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada 
que vadiava na feira e insultava os pobres! Não se inutilizava, não valia a 
pena inutilizar-se. Guardava a sua força. Vacilou e coçou a testa. Havia 
muitos bichinhos assim ruins, havia um horror de bichinhos assim fracos e 
ruins.  Afastou-se, inquieto. Vendo-o acanalhado e ordeiro, o soldado 
ganhou coragem, avançou, pisou firme, perguntou o caminho. E Fabiano 
tirou o chapéu de couro.  - Governo é governo. Tirou o chapéu de couro, 
curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo.” (RAMOS, 2006:107) 

 

No final de Vidas Secas e Morte e Vida Severina, ocorre um resumo da 

influência e do papel do ambiente na vida dos personagens.  

“(...) Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava 
contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era nem onde 
era. Repetia docilmente às palavras de Sinhá Vitória, as palavras que Sinhá 
Vitória murmurava porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, 
metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os 
meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois 
velhinhos, acabando-se como uns cachorros, inúteis, acabando-se como 
Baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se, temerosos. Chegariam a uma terra 
desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o sertão continuaria a 
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mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, 
brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos.” (RAMOS, 
2006:127/128) 
 

Conclui-se que o espaço físico, ou mais especificamente, a seca, não só 

agride, mas também cria pessoas fortes, resistentes e hábeis a qualquer situação. O 

sertão sempre mandará pessoas, seja para o litoral ou para o sul, numa fuga eterna. 



51 
 

CAPÍTULO IV 

SEMIÓTICA 

 

Ao analisar as Obras Vidas secas e Morte e Vida Severina, observam-se 

alguns aspectos comuns: ausência de água, de nomes e sobrenomes, miséria e o 

sofrimento das personagens devido à fome e à iminência da morte, como 

consequência da seca. Através da análise semiótica, evidenciam-se as influências 

da seca nos aspectos social, cultural e político na literatura nordestina. 

Para tanto, faz-se necessária melhor compreensão da Semiótica. Sendo uma 

das mais jovens ciências da área de humanas teve na realidade, três origens: Uma 

nos EUA, outra na União Soviética e a terceira na Europa Ocidental, através das 

quais veio teoricamente se desenvolvendo. No entanto, será utilizada como fonte de 

estudos a linha Norte Americana, que germinou nos trabalhos do cientista, lógico e 

filósofo Charles Sanders Peirce. 

Santaella (2012:01) afirma que o “nome semiótica vem da raiz grega semeion, 

que quer dizer signo. Semiótica, portanto, é a ciência dos signos, é a ciência de toda 

e qualquer linguagem.” Portanto a Semiótica é a teoria geral dos signos, ou seja, é a 

ciência geral de todas as linguagens. Enfatizando especialmente a propriedade de 

convertibilidade recíproca entre os sistemas significantes que o integram. O objetivo 

de estudo da Semiótica é a representação. 

A análise semiótica implica sempre um interpretante, a relação entre signos e 

um objeto, construída dentro de um leque de possibilidades. Podemos dizer que o 

interpretante resulta do ponto de vista sob o qual o objeto é tratado. Nesse sentido, 

será realizada a análise das Obras Vidas Secas e Morte e Vida Severina tendo 

como objeto a “seca” que, dependendo do ponto de vista tratado dentro do contexto 

das obras, terá várias possibilidades de interpretações.  

Desse modo, a teoria semiótica nos permite penetrar no próprio movimento 

interno das mensagens, na maneira como elas são engendradas, nos 

procedimentos e recursos nelas utilizados. Permite-nos também captar seus vetores 

de referencialidade, não apenas a um contexto mais imediato, como também a um 

contexto estendido, pois em todo processo de signos ficam marcas deixadas pela 
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história, pelo nível de desenvolvimento das forças envolvidas, pela técnica e pelo 

sujeito que as produz. Sendo assim, a semiótica é uma ferramenta fundamental para 

identificarmos marcas implícitas que ajudam a evidenciar a ação da seca sobre os 

personagens e ambientes das referidas obras. 

“Quando alguma coisa se apresenta em estado nascente, ela costuma ser 
frágil e delicada, campo aberto a muitas possibilidades ainda não 
inteiramente consumadas e consumidas. Esse é justamente o caso da 
semiótica: algo nascendo e em processo de crescimento. Esse algo é uma 
ciência, um território do saber e do conhecimento ainda não sedimentado, 
indagações e investigações em progresso. Um processo como tal não pode 
ser traduzido em uma única definição cabal, sob pena de se perder justo 
aquilo que nele vale a pena, isto é o engajamento vivo, concreto e real no 
caminho da instigação e do conhecimento”. (SANTAELLA, 2012:01) 

 
O estudo semiótico, em diferentes meios ou linguagens, consiste na 

interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais ou de 

um sistema de signos para outro. A tradução intersemiótica, interpreta determinados 

signos e estes são expostos por outros, condizentes deste novo meio. Este processo 

é denominado intersemiose. 

“A primeira referência (explícita) à Tradução Intersemiotica que tive a 
oportunidade de conhecer foi nos escritos de Roman Jakobson. De que 
tenho notícia, Jakobson foi o primeiro a discriminar e definir os tipos 
possíveis de tradução: a interlingual, a intralingual e a intersemiotica. A 
Tradução Intersermiótica ou "transmutação" foi por ele definida como sendo 
aquele tipo de tradução que "consiste na interpretação de signos verbais por 
meio de sistemas de signos não verbais", ou "de um sistema de signos para 
outro, por exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a 
pintura", ou vice e versa”. (PLAZA, 2003:11) 

 
A ação dos signos, ou semiose, é a reprodução continuada de um sinal 

(signo), que é um sinal de outro, e assim sucessivamente. Ferdinand de Saussure é 

conhecido como pai da semiose. Para ele, a mera realidade sígnica justifica a 

existência de um ramo do conhecimento que estude os signos na sua relação com o 

contexto social. Esta área do conhecimento existe há um longo tempo e revela as 

formas como o indivíduo dá significado a tudo que o cerca. Ela é, portanto, a ciência 

que estuda os signos e todas as linguagens e acontecimentos culturais como se 

fossem fenômenos produtores de significado. 

“Saussure postulava a existência de uma ciência geral dos signos, ou 
Semiologia, da qual a linguística não seria senão uma parte. 
Prospectivamente, a Semiologia tem por objetivo, então, qualquer sistema 
de signo, seja qual for sua substância, sejam quais forem seus limites: 
imagens, os gestos, os sons melódicos, os objetos, os complexos dessas 
substâncias que se encontram nos ritos, protocolos ou espetáculos, se não 
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constituem "linguagens", são, pelo menos, sistemas de significação”. 
(BARTHES, 2001:11) 

 
Tomando como base a linguagem, faz-se necessária uma abordagem 

referente à mesma. Linguagem é uma gama incrivelmente intrincada de formas 

sociais de comunicação e de significação que inclui a linguagem verbal articulada, 

mas absorvem também todos os outros sistemas de produção de sentido aos quais 

os desenvolvimentos dos meios de reprodução de linguagem propiciam hoje uma 

enorme difusão, linguagem é, portanto, um conjunto de signos de que a humanidade 

intencionalmente se serve para comunicar suas ideias, emoções e pensamentos. 

“As linguagens estão no mundo e nós estamos na linguagem. A Semiótica é 
a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, 
ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e 
qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e de 
sentido. (...) Nessa medida, não apenas a vida é uma espécie de 
linguagem, mas também todos os sistemas e formas de linguagem tendem 
e se comportar como sistemas vivos, ou seja, eles reproduzem, se 
readaptam, se transformam e se regeneram como as coisas vivas. (...) a 
Semiótica busca divisar e deslindar seu ser de linguagem, isto é, a sua ação 
de signo”.  (SANTAELLA, 2005:2-3) 

 
A linguagem abrange tanto os aspectos físicos, fisiológicos como os psíquicos 

e que tem uma elevada importância para o processo comunicativo entre os homens, 

pois ajuda a revelar as suas necessidades individuais, coletivas e sociais.  

Em Vidas Secas, Graciliano evidencia um tipo de linguagem interiorizando 

nas personagens animais para expor os dramas individuais e coletivos dos membros 

típicos de uma família de retirantes nordestinos, em busca de melhores condições 

de vida. O autor mostra, a partir de comparações entre homens e animais, a 

zoomorfização dos homens e a antropomorfização do animal, pois a personagem 

Fabiano se compara intermitentemente a um bicho, não no sentido pejorativo, ou 

para ridicularizá-lo, mas para mostrar o quanto ele está submetido a uma situação 

bastante limitadora da sua potencialidade, e a cachorra Baleia, possui as sensações 

mais humanas da história e cabe a ela também o momento mais dramático da 

narrativa, pois nela o autor provê alegrias e tristezas, vida e morte, enquanto que 

aos demais personagens cabe apenas a sobrevivência.  

Os objetivos dessa linguagem internalizada é revelar para o leitor a existência 

das personagens, além de revelar os dramas reais dessa família nordestina que são: 
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a discriminação, a miséria, a fome e, principalmente, a falta de comunicação entre 

as personagens. 

“(...) Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se 
declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser 
mudo. Ordinariamente a família falava pouco. E depois daquele desastre 
viviam todos calados, raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava, 
tangendo um gado inexistente, e latia arremedando a cachorra." (RAMOS, 
2006:12) 

 
Em Morte e Vida Severina, a linguagem é concisa, mas fluida e permeada de 

lirismo que soletra a vida e a celebra. Ao longo do texto, a oralidade é reforçada pelo 

recurso constante da repetição que constitui elemento estrutural das ladainhas, 

intensificando no plano sonoro. João Cabral tenta caracterizar o clima, o lugar e as 

personagens com o uso de adjetivos. 

A linguagem produzida nas duas obras traz uma reflexão sobre os problemas 

sociais causados pela seca e a condição de miserabilidade do nordestino.  

Levando em consideração que a linguagem é um meio de comunicação, cabe 

aprofundar a questão da fenomenologia, pois é através da mesma que conseguimos 

analisar e desenredar a emaranhada meada daquilo que esteja de algum modo em 

qualquer sentido presente à mente, isto é, qualquer coisa que apareça, seja ela 

externa (uma batida na porta, um raio de luz, um cheiro qualquer), seja ela interna 

ou visceral (uma dor no estômago, uma lembrança, uma expectativa ou desejo), 

quer pertença a um sonho, ou uma ideia geral e abstrata da ciência.  

A fenomenologia seria, segundo Peirce, a descrição e análise das 

experiências que estão em aberto para todo homem em nosso cotidiano. Nesse 

sentido, a fenomenologia peirceana começa, pois, no aberto, sem qualquer 

julgamento de qualquer espécie: a partir da experiência ela mesma, livre dos 

pressupostos que dividiriam os fenômenos em falsos ou verdadeiros, reais ou 

ilusórios, certos ou errados. Ao contrário, fenômeno é tudo aquilo que aparece à 

mente e corresponde a algo real ou não. Em estado de liberdade, a fenomenologia 

tem por tarefa dar à luz as categorias mais gerais, simples, elementares e universais 

de todo e qualquer fenômeno. 

“Dizia Peirce: “A fenomenologia ou doutrina das categorias tem por função 
desenredar a emaranhada meada daquilo que, em qualquer sentido, 
aparece, ou seja, fazer a análise de todas as experiências é a primeira 



55 
 

tarefa a que a filosofia tem de se submeter. Ela é a mais difícil de suas 
tarefas, exigindo poderes de pensamento muito peculiares, a habilidade de 
agarrar nuvens, vastas e intangíveis, organizá-las em disposição ordenada, 
recoloca-las em processo”. (...) Trata-se, portanto, de um estudo que, 
suportado pela observação direta dos fenômenos, discrimina diferenças 
nesses fenômenos e generaliza essas observações a ponto de ser capaz de 
sinalizar algumas classes de caracteres muito vastas, as mais universais 
presentes em todas as coisas que a nós se apresentam”. (SANTAELLA, 
2012:7) 

 
As faculdades que devemos desenvolver para trabalhar com categorias 

fenomenológicas são: 1) capacidade contemplativa, isto é, abrir as janelas do 

espírito e ver o que está diante dos olhos; 2) saber distinguir, discriminar diferenças 

nessas observações; 3) ser capaz de generalizar as observações em classes ou 

categorias abrangentes. Estas categorias foram denominadas: 1) Qualidade; 2) 

Relação; e 3) Representação. 

Sendo assim, numa visão geral dessas categorias, basta lembrarmos que a 

primeira corresponde ao acaso, originalidade irresponsável e livre, variação 

espontânea, ou seja, qualidade ou primeiridade; a segunda corresponde à ação e 

reação dos fatos concretos, existentes e reais, secundidade; enquanto a terceira 

categoria diz respeito à mediação ou processo, crescimento contínuo e devir sempre 

possível pela aquisição de novos hábitos, terceiridade. A terceira categoria 

pressupõe a segunda e a primeira; a segunda pressupõe a primeira; a primeira é 

livre. Qualquer relação superior a três é uma complexidade de tríades. 

“Primeiridade é a categoria que dá à experiência sua qualidade distintiva, 
seu frescor, originalidade irrepetível e liberdade. (...) Secundidade é aquilo 
que dá à experiência seu caráter factual, de luta e confronto. (...) 
Terceiridade, que aproxima um primeiro e um segundo numa síntese 
intelectual, corresponde à camada de inteligibilidade, ou pensamento em 
signos, através da qual representamos e interpretamos o mundo”. 
(SANTAELLA, 2012:11) 

 
Ao iniciar a análise semiótica, serão apontados os signos que remetem à 

relevância da ação da seca na literatura nordestina, através das referidas obras. 

Segundo Santaella, qualquer coisa pode ser um signo, porém para funcionar como 

signo há necessidade de três propriedades formais: qualidade (quali-signo), 

existência (sin-signo) e caráter de lei (legi-signo).  

“(...) para Peirce, entre as infinitas propriedades materiais, substanciais etc. 
que as coisas têm, há três propriedades formais que lhes dão capacidade 
para funcionar como signo: sua mera qualidade, sua existência, quer dizer, 
o simples fato de existir, e seu caráter de lei. Na base do signo, estão, como 
se pode ver, as três categorias fenomenológicas. Hora, essas três 



56 
 

propriedades são comuns a todas as coisas. Pela qualidade tudo pode ser 
signo, pela existência, tudo é signo, e pela lei, tudo deve ser signo. É por 
isso que tudo pode ser signo, sem deixar de ter suas outras propriedades. 
(...) Pela qualidade, tudo pode ser signo, pela existência, tudo é signo, e 
pela lei, tudo deve ser signo. É por isso que tudo pode ser signo, sem deixar 
de ter suas outras propriedades”. (SANTAELLA, 2010:12) 

 
Um signo intenta representar um objeto, que é, portanto, a causa ou 

determinante do signo. Mas dizer que um signo representa seu objeto implica que 

ele afete uma mente, de tal forma que determine naquela mente algo que é 

mediatamente devido ao objeto. Essa determinação da qual a causa imediata ou 

determinante é o signo, e da qual a causa mediata é o objeto, pode ser chamado de 

interpretante. 

“Defino um Signo como qualquer coisa que, de um lado, é assim 
determinada por um Objeto e, de outro, assim determina uma ideia na 
mente de uma pessoa, esta última determinação, que denomino o 
Interpretante do signo, é, desse modo, mediatamente determinada por 
aquele Objeto. Um signo, assim, tem uma relação triádica com seu Objeto e 
com seu interpretante”. (SANTAELLA, 2000:12) 

 
Signo é uma coisa que representa outra coisa: o objeto. Mas o signo não é o 

objeto, ele apenas está no lugar do objeto. Portanto, ele só pode representar esse 

objeto de certo modo e numa certa capacidade e só pode representar seu objeto, 

quando produz na mente desse intérprete alguma outra coisa, que também está 

relacionada ao objeto não diretamente, mas pela mediação do signo. 

Ao iniciar a análise semiótica, observa-se a família de Fabiano em Vidas 

Secas e esta é denominada como sendo um legi-signo, pois há predominância do 

aspecto convencional em relação com o objeto e, segundo Santaella, sendo uma lei 

em relação ao seu objeto, o signo família é um símbolo das famílias sertanejas, pois 

representa de modo geral, as famílias que migram de um lugar para outro fugindo da 

seca em busca de melhores condições de vida. A maneira como a família de 

Fabiano age e através de suas características: joelhos ossudos, rosto crestado pelo 

sol e pés rachados pelo calor, faz lembrar a população sertaneja. 

“Sendo uma lei, em relação ao seu objeto o signo é um símbolo. Isto porque 
ele não representa seu objeto em virtude do caráter de sua qualidade 
(hipoícone), nem por manter em relação ao seu objeto uma conexão de fato 
(índice), mas extrai seu poder de representação porque é portador de uma 
lei que, por convenção ou pacto coletivo, determina que aquele signo 
represente seu objeto”. (SANTAELLA, 2012:15) 
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O trecho a seguir explicita a figura dessa família que é símbolo das famílias 

de retirantes nordestinos. 

“(...). Sinha Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto equilibrava 
o baú de folha na cabeça; Fabiano levava no ombro a espingarda de 
pederneira; baleia mostrava as costelas através do pêlo escasso. Ele, o 
menino mais velho caíra no chão que lhe torrava os pés”. (RAMOS, 
2006:58) 

 
Pode-se dizer ainda que esta família é considerada um quali-signo, ou seja, 

um ícone da cultura nordestina e da arte popular brasileira, pois sendo ícone, tipo de 

signo cujas qualidades sensíveis se assemelham às do objeto, é capaz de excitar na 

mente receptora sensações análogas às que o objeto excita. 

“É por isso que, se o signo aparece como simples qualidade, na sua relação 
com seu objeto, ele só pode ser um ícone... No entanto, porque não 
representam efetivamente nada, se não formas e sentimentos (visuais, 
sonoros, táteis, viscerais...), os ícones tem um alto poder de sugestão”. 
(SANTAELLA, 2012:14) 

 
As personagens Fabiano de Graciliano e Severino de João Cabral são 

consideradas ícones do homem sertanejo, pela associação e semelhança física eles 

representam não uma individualidade, mas todos os nordestinos que vivem no 

sertão miserável, compartilhando uma vida dura, castigados pelo sol, fome e 

miséria, ocasionando uma generalização, Fabiano e Severino iguais em tudo na 

vida. 

No momento em que Severino, devido às diversas violências por ele sofridas, 

como o descaso do governo, exploração dos coronéis do sertão, parte em busca de 

trabalho, de uma condição de vida mais humana, a personagem deixa de ser uma 

simples representação da figura do homem sertanejo, tornando-se uma relação de 

índice. Neste sentido ele torna-se um sin-signo, pois começa a interagir com o 

mundo, no momento em que ele se move na direção de mudar a sua realidade, 

sendo ele um índice, a possibilidade de um futuro diferente da realidade atual irradia 

para muitas direções, o que confirma sua posição de índice. 

“Qualquer coisa que se apresente diante de você como um existente 
singular, material, aqui e agora, é um sin-signo. Isto porque qualquer 
existente concreto e real é infinitamente determinado como parte do 
universo a que pertence. Desse modo, uma coisa singular funciona como 
signo porque indica o universo do qual faz parte. Daí que todo existente seja 
um índice, pois, como existente, apresenta uma conexão de fato com o todo 
do conjunto de que é parte. Tudo que existe, portanto, é índice ou pode 
funcionar como índice”. (SANTAELLA, 2012:14) 
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Dentro de uma relação de índice, pode-se analisar a personagem Sinha 

Vitória, em que fica evidente a intenção do autor na escolha do nome da mesma. 

Sinha era o termo utilizado pelos escravos para se reportarem às esposas dos 

grandes fazendeiros e o nome Vitória tem em sua origem aquela que vence. Indica a 

paixão pela cerimônia e pelo luxo, é próprio de pessoas que sentem atração 

especial por grandes solenidades. Gosta de ser tratada como rainha. 

Dentro do contexto da obra, há uma contraposição em relação ao nome, pois 

a realidade da personagem é adversa. E a junção de Sinha com Vitória pode 

significar mulher forte do Nordeste, porém, o autor deixa indícios desse nome nobre 

de origem e isto se evidencia no comportamento da personagem quando ela, apesar 

de sua condição adversa, idealiza em ter uma cama de lastro (própria das senhoras 

dos fazendeiros). 

 
No capítulo “Festa” também fica evidente esta condição adversa, pois nesta 

ocasião ela usa sapatos de salto alto (representação do luxo). Dentro deste 

contraponto, esposas de fazendeiros são mulheres de fino trato, enquanto que Sinha 

Vitoria, da referida obra, apresenta marcas deixadas pela seca. 

“(...). Sinha Vitoria vestiria uma saia larga de ramagens. A cara murcha de 
Sinha Vitoria remoçaria, as nádegas bambas de Sinha Vitoria engrossariam, 
a roupa encarnada de Sinha Vitoria provocaria a inveja das outras cablocas. 
(...) As cores da saúde, voltariam à cara triste de Sinha Vitoria”. (RAMOS 
2006:16) 

 
Em relação à obra Morte e Vida Severina, dentro de um contexto político, 

pode-se dizer que o signo “ave-bala” mantém uma relação de índice, visto que 

índice é um signo que indica outra coisa com o qual está ligada, neste sentido, a 

referida “ave-bala” está relacionada a violência do sistema latifundiário contra o 

pequeno trabalhador  do campo, por ele explorado e ameaçado. Mesmo tratando-se 

de terras improdutivas, áridas, “magros lábios de areia”, ainda assim, os fazendeiros 

exploram a condição miserável e a ignorância do homem sertanejo. Enquanto índice 

“ave-bala” não representa somente os interesses dos latifundiários, representa 

também a impunidade e a opressão sofrida pelo sertanejo. 

“– E quem foi que o emboscou,  
irmãos das almas, 
quem contra ele soltou 
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essa ave-bala? 
– Ali é difícil dizer, 
irmão das almas,  
sempre há uma bala voando 
desocupada”. (MELO NETO, 1994:31) 

 
Numa relação de índice o signo “filhas-bala” representa a perpetuação da 

ambição e da impunidade. 

“– E agora o que passará, 
irmãos das almas, 
o que é que acontecerá 
contra a espingarda? 
– Mais campo tem para soltar, 
irmão das almas,  
tem mais onde fazer voar 
as filhas-bala”. (MELO NETO, 1994:32) 
 

O Soldado Amarelo de Vidas Secas também dentro de um contexto político, 

numa relação de símbolo, representa o poder público/Estado. É corrupto, oportunista 

e covarde, representa as instituições que oprimem os retirantes nordestinos. É 

símbolo de repressão e do autoritarismo pelo qual é comandado (ditadura Vargas), 

porém não é forte sozinho; sem as ordens da ditadura, é fraco e acovarda-se diante 

de Fabiano. O signo “Amarelo”, embora o uniforme da polícia naquela época fosse 

cor cáqui (amarelado), representa na verdade o caráter do soldado. 

Assim sendo, a adversidade que inferioriza e que desumaniza Fabiano e sua 

família, não é só provocada pela hostilidade do meio ambiente marcado pelo 

fenômeno da seca, a adversidade vem também do meio social. O Soldado Amarelo 

subjuga os demais por compreender-se como a força da lei. 

“E, por mais que forcejasse, não se convencia de que o soldado amarelo 
fosse governo. Governo, coisa distante e perfeita, não podia errar. O 
soldado amarelo estava ali perto, além da grade, era fraco e ruim, jogava na 
esteira com os matutos e provocava-os depois. O governo não devia 
consentir tão grande safadeza”. (RAMOS 2006:33) 

 
Enquanto símbolo o Rio Capibaribe, representa o começo, o caminho, a ponte 

para a esperança, é o que religa o homem à sua vida. O rio surge, portanto, como 

um marco tradicional do fluxo contínuo do tempo, que carrega o homem para o 

mistério final da morte e da vida Severina. É metáfora do próprio curso da vida. O 

rio, por vezes, míngua, assustando o retirante, provocando nele o medo de perder-

se do caminho certo, o medo de perder o frágil fio que o liga à vida. O rio Capibaribe 

conduz ao tempo do reencontro, é local de vida e de morte, de início e de fim.  
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A imagem do rosário com suas contas representa a estrada com suas vilas 

que ficam a margem do rio. Cabe ao retirante rezar todas as contas, ou seja, passar 

por todas as vilas, para atingir o seu objetivo, Recife (sobrevivência).  

O rio-guia pode ainda ser tomado como referência ao homem do Nordeste, 

imagem do próprio Severino, enquanto crítica social. Assim como o retirante tem 

uma sina a cumprir, mas no verão a seca o interrompe, e ele se transforma em 

pernas que não caminham. 

“Pensei que seguindo o rio 
eu jamais me perderia: 
ele é o caminho mais certo, 
de todos o melhor guia. 
Mas como segui-lo agora 
Que interrompeu a descida? 
Vejo que o Capibaribe, 
Como os rios lá de cima,  
É tão pobre que nem sempre 
pode cumprir sua sina 
e no verão também corta, 
com pernas que não caminham. 
Tenho de saber agora 
qual a verdadeira via 
entre essas que escancaradas 
frente a mim se multiplicam.” (MELO NETO, 1994:34) 

 
O rosário entra numa relação de símbolo, já que representa a religiosidade do 

nordestino.  

Influência percebida no subtítulo da Obra: “Auto de Natal Pernambucano”.  

Sendo uma característica da cultura nordestina, que é relatada em forma de 

caminhos, ladainhas, rezas em cânticos de excelência para velórios. 

Morte e vida Severina permite uma reflexão acerca do princípio dinâmico da 

religiosidade, da força que esta crença exerce sobre o indivíduo e sua capacidade 

de crescer e de reproduzir-se na irresolvida diversidade de significações da própria 

vida e de refazer-se continuamente, mantendo ativas as práticas e as 

representações da religiosidade devocional expressas no Auto de Natal 

Pernambucano. 

A religiosidade que notamos no texto não é uma religiosidade particular do 

retirante, algo que este ofereça espontaneamente para Deus como forma de 
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devoção, mas uma carga que deve suportar uma penitência que deve realizar para 

obter sua redenção. 

“(...) Sei que há simples arruados, 
Sei que há vilas pequeninas, 
Todas formando um rosário 
Cujas contas fossem vilas, 
Todas formando um rosário 
De que a estrada fosse a linha. 
Devo rezar tal rosário 
Até o mar onde termina, 
Saltando de conta em conta, 
Passando de vila em vila.” (MELO NETO, 1994:34) 

O signo “nascimento” também entra na relação de símbolo dentro da tríade 

peirciana, pois nascimento é simboliza a vida. 

Severino encontra seu José, um mestre Carpina que defende a vida. Nesse 

sentido o nascimento da criança dá esperança ao retirante, “Morte e vida Severina” 

mostra toda a degradação humana e ambiental em função da seca. Ao final a 

esperança surge e dá a entender que, apesar de todo o mal que a seca pode 

causar, ainda há espaço para a vida, mesmo para uma vida Severina. 

Após tantos encontros com a morte, finalmente o retirante depara com a vida, 

num verdadeiro "esbarrão". O nascimento, se não representa mudança no sistema 

vigente, pelo menos renova com esperança o espírito cansado do homem que já 

não via razão para continuar seu caminho seco. Com o nascimento da criança, Seu 

José, mestre carpina, deixa a própria vida responder à pergunta de Severino: por 

que não "saltar fora da ponte e da vida"? 

Após o nascimento da criança e da celebração da vida que surge trazendo o 

novo ao que já está desgastado, mestre carpina conclui, por meio da "explosão de 

vida" que acaba de presenciar, que ela tem seu movimento natural, mesmo sendo 

Severina. E é contra esse movimento intenso, capaz de sacudir mesmo os corpos 

mais franzinos, que Seu José acha que não se deve lutar. A luta válida é a que se 

trava contra a morte todos os dias. 

“E não há melhor resposta 
Que o espetáculo da vida: 
Vê-la desfiar seu fio, 
Que também se chama vida, 
Ver a fábrica que ela mesma, 
Teimosamente, se fabrica, 
Vê-la brotar como há pouco 
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Em nova vida explodida; 
Mesmo quando é assim pequena 
A explosão, como a ocorrida; 
Mesmo quando é uma explosão 
Como a de há pouco, franzina; 
Mesmo quando é a explosão 
De uma vida Severina.” (MELO NETO, 1994:60) 

 
Dando continuidade ao capítulo nascimento, o signo “presente” estabelece 

uma relação de ícone, que tem alto poder de interpretação. Os presentes recebidos 

pelo recém-nascido refletem a condição socioeconômica e cultural das pessoas 

envolvidas neste contexto. 

O signo “rezadeira” estabelece relação de índice, porque enquanto índice é 

sempre um ponto que irradia para muitas direções. Sempre dual: Ligação de uma 

coisa com outra. Portanto, culturalmente ela representa o aspecto da religiosidade. 

Dentro do contexto social, a rezadeira faz uma crítica à condição do retirante e 

economicamente faz de seu ofício uma profissão rentável. 

“(...) -Vou explicar rapidamente, 
logo compreenderá: 
como aqui a morte é tanta, 
vivo de a morte ajudar. 
- E ainda se me permite 
que lhe volte a perguntar: 
é que aqui uma profissão 
trabalho tão singular? 
- É, sim, uma profissão, 
e a melhor de quantas há: 
sou de toda a região 
rezadora titular.” (MELO NETO,1994:38) 

 
A “morte”, enquanto signo linguístico, também estabelece uma relação de 

índice. Na sua viagem em busca de sobrevivência, Severino encontrará várias vezes 

a morte, que aparece com faces diferentes. Todas elas, porém, retratam o 

sofrimento do nordestino esquecido pela sociedade e pelo governo. 

Na obra a morte, é tratada de diversas formas: Com ironia, desdenho, 

condição natural do sertanejo, fuga da realidade, sendo também um ofício. 

No episódio em que Severino se oferece para levar o morto, exemplifica a 

ironia com que é retratada a morte. 

O registro de rituais e cânticos diante dos problemas comuns da vida 

nordestina e diante da tão constante presença da morte também contribui para 
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instaurar o cotidiano do retirante a fim de reiterar na forma poética o mundo 

escolhido para ser retratado: 

“(...) _ Finado Severino, 
Quando passares em Jordão 
E os demônios te atalharem 
Perguntando o que é que levas... 
- Dize que levas cera, 
Capuz e cordão 
Mais a virgem Maria da Conceição. 
- Finado Severino, 
Etc... 
Dize que levas somente  
Coisas de não: 
Fome, sede, privação. 
- Finado Severino, 
Etc... 
- Dize que coisas de não,  
Ocas, leves: 
Como o caixão, que ainda deves.” (NETO, 2007:99) 

 
O título “Morte e Vida Severina” enquanto índice é dual, apresenta inversão 

de valores. O comum para o cidadão é ganhar a vida e só depois encontrar a morte. 

Essa inversão de ordem natural das coisas: da morte à vida. Justifica-se porque 

“viver” naquele cenário degradante é o mesmo que estar morto. No título da obra, 

percebe-se que o termo “Severina” não se trata de um substantivo próprio, ou seja, 

de um nome. A menção é para um adjetivo, isto é, o vocábulo atribui uma qualidade 

às várias pessoas do sertão nordestino ou daquele cenário. 

Pode-se ainda fazer uma comparação com a Obra “Vidas Secas” de 

Graciliano Ramos, pois ambas mostram a desvalorização do ser humano frente ao 

ambiente que o cercam. Há, nas duas obras predominância do meio sobre a ação 

das personagens. 

“- É a gente retirante 
Que vem do sertão de longe, 
- Desenrolam todo o barbante 
E chegam aqui na jante. 
- E que então, ao chegar, 
Não tem mais o que esperar. 
- Não podem continuar 
Pois têm pela frente o mar. 
- Não tem onde trabalhar 
E muito menos onde morar. 
 - E da maneira que está 
Não vão ter onde se enterrar.” (NETO, 2007:117) 
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Em Vidas Secas, as personagens menino mais velho e menino mais novo, 

estabelecem relação de ícone e, como tal, tem alto poder de sugestão e o objeto do 

ícone é sempre uma mera possibilidade. Dentro da tríade peirciana, as personagens 

fazem parte desta categoria justamente pela ausência de identidade de ambos. Eles 

não apresentam características próprias e isso acaba por projetá-los no anonimato. 

Enquanto mera possibilidade eles podem vir a serem muitas coisas, porém, na obra, 

eles não representam nada que os especifique individualmente. Ambos manifestam 

vagas aspirações, onde, o primeiro, possui como ideal de vida identificar-se com o 

pai, já, o menino mais velho, por vezes, mostra-se curioso em relação a palavras 

que ouve aqui e ali, nunca indo muito a fundo em suas inquietações. Vê na cachorra 

Baleia a figura de um bom amigo. A falta de nome das personagens é usada na obra 

como forma de denúncia e exclusão social, uma constante no romance de Graciliano 

Ramos. 

Ainda numa relação de ícone, pode-se apontar a cachorra Baleia, que, 

representa o objeto por similaridade. O nome Baleia faz lembrar o maior mamífero 

do mar; água, prosperidade; serve também como forma de ironizar o clima árido do 

sertão. Em referência ao maior mamífero do mar o signo baleia remete-nos ao 

aspecto da proteção, afinal baleias são excelentes mães. Em relação ao mar, baleia 

lembra abundância de alimentos; liberdade de locomoção. Enquanto sinal de 

prosperidade, baleia lembra automaticamente a água e é sempre sinal de vida, vida 

em abundância.  

Baleia também pode estabelecer uma relação de índice, já que este é sempre 

dual e na referida obra Baleia muitas vezes simboliza a questão da “vivência e 

sobrevivência”, onde ela, por vezes, é humanizada, alcançando estatuto de membro 

da família. Baleia parece sempre se solidarizar com a situação da família, como no 

episódio do preá, do consolo que dá ao menino mais novo quando este cai do bode 

e fica triste ou, quando o menino mais velho busca refúgio na amizade sincera do 

animal, ou ainda, quando do episódio de sua morte, ela lembra com carinho de 

Fabiano. Sua solidariedade é desinteressada, pois, além de ser enxotada, fica 

sempre com os ossos, contentando-se com pouco. Enquanto índice, o signo “baleia” 

pode apontar para várias direções e é isso que acontece na obra de Graciliano 

Ramos, além dos aspectos já apontados anteriormente, Baleia é a personagem que 



65 
 

apresenta as maiores manifestações de sentimentos.  Ironicamente, apesar do vazio 

existencial daquela família, é ela (o animal) quem apresenta os raros momentos de 

afetividade, quebrando por alguns momentos a sensação de vazio existencial. 

“(...) Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria, 
certamente Sinha Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo.  
(...) Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E 
lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se 
espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro 
enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes”. (RAMOS, 
1972: 134) 

 
O signo linguístico “festa” também mantém relação de índice, pois enquanto 

índice é um signo que indica outra coisa com o qual está ligado e enquanto real, 

concreto, singular é sempre um ponto que irradia para muitas direções. Sendo 

assim, “festa” pode indicar muitas coisas, porém na obra ela é referencia ao aspecto 

religioso e simboliza a religiosidade do nordestino.  É interessante observar que 

mesmo tratando-se de uma família vazia, carente até do mais básico, eles não 

deixam de participar da festa de natal na cidade. 

Isso fica evidente no comportamento de toda família, que dá ao evento ares 

de solenidade, evidenciando o respeito que tinham as questões pertinentes à 

religião e revelando também a força que ela (a religião) tem sobre a ação do 

sertanejo. 

“A igreja cada vez mais se enchia. Para avistar a cabeça da mulher, 
Fabiano precisava estirar-se, voltar o rosto. E o colarinho furava-lhe o 
pescoço. As botinas e o colarinho eram indispensáveis. Não poderia assistir 
à novena calçado em alpercatas, a camisa de algodão aberta, mostrando o 
peito cabeludo. Seria desrespeito. Como tinha religião, entrava na igreja 
uma vez por ano. E sempre vira, desde que se entendera, roupas de festa 
assim: calça e paletó engomados, botinas de elástico, chapéu de baeta, 
colarinho e gravata. Não se arriscaria a prejudicar a tradição, embora 
sofresse com ela. Supunha cumprir um dever, tentava aprumar-se.” 
(RAMOS, 1972: 116) 

 
Há momentos em que o autor cita céu estrelado, enquanto índice e dual 

evidencia a contraposição entre “céu e terra”, onde céu estrelado representa os 

sonhos, aquilo que não pode ser alcançado e terra seca representa a realidade dura 

do sertanejo. 

O título também estabelece relação de índice dentro da tríade do signo, pois, 

“Vidas Secas”, tanto remete à condição de vida de uma família de sertanejos, como 

evidencia o vazio existencial desta família que, é assolada pelo fenômeno da seca 
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não só no aspecto financeiro ou social, mas acima de tudo em sua condição humana 

e individual, pois, seus membros não possuem identidade, não reconhecem seu 

valor diante da vida, não são capazes de reagir à situação adversa que lhes é 

imposta. Pior do que isso, a seca lhes afeta de tal forma que lhes seca até os 

sentimentos e eles não são capazes de manifestar envolvimento uns pelos outros. É 

como se a seca fosse capaz de chegar ao coração e ali, minar todas as 

possibilidades do homem enquanto ser humano. 
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CONCLUSÃO 

Neste trabalho, buscou-se analisar, comparar e discutir, aspectos que 

evidenciem as influências da seca e de tudo o que ela acarretou para a sociedade 

do nordeste brasileiro. Priorizando o foco na literatura e a forma como ela retrata 

esta problemática através das Obras de Graciliano Ramos e João Cabral de Melo 

Neto.  

Aqui, foram analisados os aspectos sociais, culturais e políticos, onde se pode 

observar como esta sociedade era oprimida pelo poder latifundiário que matava 

tanto quanto a própria seca. Também, foram objeto de investigação e discussão os 

detalhes sociológicos e culturais que ainda predominam na região sertaneja do 

Brasil, desde a liberdade autoral do modernismo, até a dualidade entre a vida e a 

morte, que paira em todo o enredo de ambas as obras. 

O cenário das duas Obras foi exposto de uma forma ampla, dedicando a esta 

analise um capitulo deste trabalho. Ficou evidente que o ambiente das Obras 

interfere e muito em todos os conflitos das duas tramas literárias. Pois estes 

ambientes caracterizam as condutas e gerenciam as decisões tomadas pelas 

personagens, revelando com detalhes precisos a real dimensão da interferência da 

seca na vida do sertanejo. 

Após esclarecermos todo o universo sociocultural das Obras, foi feita uma 

analise semiótica dos principais signos dos dois textos, mas não sem antes embasar 

o leitor deste trabalho, em toda a teoria semiótica desenvolvida por Lucia Santaella. 

Uma vez iniciada a analise, foram exploradas as possibilidades de depreensão 

oferecidas pelos elementos semióticos de ambas as Obras; foi feito um 

levantamento dos principais índices, símbolos e ícones que nos ajuda a entender 

melhor a influencia da seca na vida do sertanejo e como esse impacto é abordado 

pelos dois autores. Terminada esta análise, foi observado que esta influencia foi 

muito grande e causou um impacto avassalador na sociedade nordestina, deixando 

suas marcas em diversos ambitos sociais e principalmente na literatura regional 

brasileira. 
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