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Vidas secas foi publicado em março de 
1938, no momento em que Getúlio Vargas era 
ditador, desde a instauração do Estado Novo, a 
10 de novembro de 1937. E após a saída de 
Graciliano Ramos da cadeia. Muito da 
impotência de Fabiano foi vivenciada pelo autor, 
que fora preso e permanecera encarcerado nove 
meses sem saber o motivo exato da sua prisão. 

Trata-se de uma composição literária 
aberta: seus capítulos são autônomos, ordenam-
se por justaposição. São eles: Mudança, 
Fabiano, Cadeia, Sinhá Vitória, O menino 
mais novo, O menino mais velho, Inverno, 
Festa, Baleia, Contas, O soldado Amarelo, O 
mundo coberto de penas e Fuga. Esse tipo de 
estrutura permite leituras variáveis, em seqüência 
aleatória, numa disposição diversa da proposta 
pelo autor. Isoladamente, os capítulos são 
quadros, painéis diversificados a convergir para 
um mesmo drama. 

Esse “romance desmontável” tem um 
todo coeso, homogêneo, que resulta do tema e da 
organicidade de concepção. Embora todos os 
membros da família enfrentem basicamente os 
mesmos obstáculos, cada capítulo focaliza 

particularmente uma das figuras do plano geral: Fabiano, sinha Vitória, os dois 
meninos, Baleia. A problemática humana — fome, miséria e necessidade de fuga — 
determina a unidade dramática dos capítulos. 

Praticamente, só existe uma seqüência narrativa básica, definida pelos 
movimentos de partida e de chegada da família sertaneja. Essa arquitetura cíclica se 
delineia pela repetição da mesma ordem: há uma convergência entre o primeiro capítulo 
(“Mudança”) e o último (“Fuga”), pois ambos são marcados pela mesma pressão 
implacável da seca, que afugenta a família e impede qualquer forma de estabilidade. 
Desse modo, a obra termina da mesma forma que começa. Os capítulos intermediários 
retratam flagrantes da existência cotidiana desse grupo de pessoas, sem grandes 
mistérios. 
 
FOCO NARRATIVO 
 

Vidas secas, único romance de Graciliano Ramos com enunciação em 3ª pessoa, 
apresenta um aspecto inovador para esse foco de relato: a onisciência é prismática. 
Diferentemente do narrador onisciente tradicional, que vê tudo e sabe de tudo, 



posicionando-se muitas vezes ostensivamente, em Vidas secas, o relato é conduzido de 
tal forma que o leitor entra em contato direto com a realidade, enxergando-a pelo prisma 
da personagem que está em cena. O narrador  usa a onisciência não para retratar o 
ambiente, mas como instrumento de análise comportamental e psicológica. Esse traço 
empresta ao romance um perfil bem mais complexo do que aquele que teria se o 
narrador se limitasse a descrever fatos e personagens. 

O discurso indireto livre cria uma convergência solidária entre a expressão do 
narrador e a da personagem. Falas ou pensamentos dos membros da família sertaneja 
(incluindo Baleia) vêm inseridos no relato do narrador, o que permite ao autor sondar 
verticalmente o universo mental das personagens.  
“Se achassem água ali por perto, beberiam muito, sairiam cheios, arrastando os pés. 
Fabiano comunicou isto à sinha Vitória e indicou uma depressão do terreno. Era um 
bebedouro, não era? Sinha Vitória estirou o beiço, indecisa, e Fabiano afirmou o que 
havia perguntado. Então ele não conhecia aquelas paragens? Estava a falar 
variedades? Se a mulher tivesse concordado, Fabiano arrefeceria, pois lhe faltava 
convicção.”  

É importante que se destaque igualmente o fenômeno do mutismo introspectivo 
das personagens. já se achava num estágio econômico mais avançado, próximo do 
capitalismo. Esse choque manifesta-se agressivamente em “Contas”, na passagem em 
que Fabiano vai à cidade tentar vender um porco. Acuado pelo fiscal da prefeitura, o 
sertanejo revela todo o seu despreparo para enfrentar as instituições da sociedade. A 
angústia, o medo, a opressão revelam em toda sua brutalidade a face mais arcaica do 
país. 
 
 As aspirações têm de ser adiadas continuamente. 

O romance provoca impacto especialmente pelo notável grau de verossimilhança 
alcançado: a construção de personagens é tão habilmente engendrada que elas parecem 
transformar-se em seres reais. Para marcar o estado de embrutecimento a que foram 
reduzidas, o autor recorre freqüentemente a comparações com animais, que demonstram 
a existência insípida, a aflição e os anseios desses seres, inertes diante das imposições 
da paisagem natural e social: “Estava escondido no mato como tatu”; “era como um 
cachorro, só recebia ossos”; “Fabiano estacou desajeitado, como um pato”. 

“Miudinhos, perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarraram-se, 
somaram as suas desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto do 
coração de sinha Vitória, um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. 
Resistiram à fraqueza, afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a 
luz dura, receosos de perder a esperança que os alentava.” 

 De qualquer forma, pode- se dizer que Vidas secas é um romance em que todos 
os símbolos da cultura vão sendo gradativamente devorados pela necessidade de 
sobrevivência. 
 
 
Fabiano  
 
Constitui-se num “herói” problemático, marcado pela contradição entre a revolta e a 
passividade. O que mais o atormenta é a impotência de não se sentir “dono” da própria 
linguagem, que lhe é subtraída pela condição social adversa. O que mais o anima é a 
perspectiva de que, algum dia, seus filhos possam vir a dominá-la. Em princípio, possuir 
uma linguagem articulada significa ter possibilidade de acesso a uma melhor 
compreensão do mundo. As circunstâncias de pressão transformam Fabiano num ser 



que vive alternadamente situações de estabilidade (“Agora Fabiano era vaqueiro, e 
ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas 
criara raízes, estava plantado. (.. .1 Ele, sinhá Vitória, os dois filhos e a cachorra 
Baleia estavam agarrados à terra”.) e sufoco (“Entristeceu. Considerar-se plantado 
em terra alheia! Engano. A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo, 
à toa, como judeu errante. Um vagabundo empurrado pela seca”. 
 
 
Sinha Vitória 

 
Por ser mais astuta que Fabiano, é menos vulnerável que o marido. Suporta, com 

constantes reclamações, a carga dos afazeres domésticos e lida impacientemente com os 
filhos.  

A vontade de alcançar um mínimo de conforto e bem-estar brota de uma 
personalidade mais decidida, não tão tosca e primitiva como a do marido. Sua condição 
de âncora da família se manifesta no episódio do “acerto de contas” com o patrão: é ela 
quem faz os cálculos, dando a Fabiano a certeza de que fora ludibriado pelo fazendeiro. 
Mesmo na condição subumana de retirante, ela demonstra possuir uma certa destreza 
mental, é “letrada”, e detém, de certa maneira, a supremacia da família, pois orienta 
Fabiano. Quando Baleia ficou doente, a ponto de poder contagiar a família, a 
racionalidade de Vitória foi maior que a estima pelo animal: pressionou o marido na 
decisão de se livrar da cachorra. 

Ao contrário de Fabiano, as comparações que sinhá Vitória faz da família com 
animais assumem sempre caráter negativo: “o costume de encafuar-se ao escurecer não 
estava certo, que ninguém é galinha”. 
 
Os meninos 

 
As crianças, único fiapo de esperança possível de um 

futuro melhor, são referidas em todo o romance como 
“menino mais novo” e “menino mais velho”. A ausência de 
nomes que as singularizem revela o processo de 
despersonalização a que foram submetidas pelas injunções 
sociais. 

 Em nenhum momento, o narrador se refere ao rosto 
das crianças. Assim, a questão da miséria está diretamente 
relacionada ao problema da nomeação e da ausência de 
fisionomia dos meninos. Serve como referência confirmadora 
de sua baixa condição econômica, de sua insignificância 
social. Apesar de ou por causa disso, os pais intuem que 
educar os filhos é a única maneira de romper com o círculo 
vicioso imposto pela fome, pela sede e pelo desemprego. 

O mais novo deseja ser como o pai: vaqueiro. O mais 
velho deseja adquirir linguagem. Preocupa-se com a 
significação das palavras. Ousa perguntar aos pais o 

significado da palavra inferno, que ouvira de Sinha  Terta. A mãe diz que significa lugar 
ruim, ele pergunta se ela já havia estado lá. Revoltada com a própria incapacidade de 
dar uma resposta satisfatória, aplica-lhe um cascudo. Amargurado, procura Baleia, 
enquanto reflete que inferno deve ser a vida ruim que levavam. Os pais desejam mudar-



se para as cidades grandes do Sul, perseguindo a sorte de um futuro diferente: “Os 
meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias”. 
 
Baleia 
 

De certa maneira, a cachorra é tratada como gente e, assim humanizada. Torna-
se um membro da família, especialmente para os meninos que a transformam numa 
espécie de irmã. Os trancos e pontapés que recebe deixam-na revoltada e, tal como os 
homens, “cogita” da possibilidade de fuga: 

“Baleia detestava expansões violentas: estirou as 
pernas, fechou os olhos e bocejou. Para ela os pontapés 
eram fatos desagradáveis e necessários. Só tinha um meio 
de evitá-los, a fuga”. . 

Na passagem em que é morta pelo tiro de Fabiano, 
acompanhamos as reflexões e sonhos dela quando imagina 
um mundo cheio de preás. Mundo em que não houvesse 
fome. Age e pensa como gente: “Defronte do carro de bois 
faltou-lhe a perna traseira. E, perdendo muito sangue, 
andou como gente, em dois pés, arrastando com 
dificuldade a parte posterior do corpo”. 

A humanização de Baleia torna mais visível e cruel 
a desumanização dos homens. 
 
 

 
 
 
 
 

Trechos para análise: 
 
I 

 “Não era propriamente conversa, eram frases soltas, espaçadas, com 
repetições e incongruências. As vezes uma interjeição gutural dava energia ao discurso 
ambíguo. Na verdade nenhum deles prestava atenção às palavras do outro: iam 
exibindo as imagens que lhes vinham ao espírito, e as imagens sucediam-se, 
deformavam-se, não havia meio de dominá-las. Como os recursos de expressão eram 
minguados, tentavam remediar a deficiência falando alto.” 

 
 
II 
 

Falta de criação. Tinha lá culpa? O sarapatel se formara, o cabo abrira 
caminho entre os feirantes que se apertavam em redor: — “Toca pra frente”. Depois 
surra e cadeia, por causa de uma tolice. Ele, Fabiano, tinha sido provocado. Tinha ou 
não tinha? Salto de reiúna em cima da alpercata. Impacientara-se e largara o 
palavrão. Natural, xingar a mãe de uma pessoa não vale nada, porque todo o mundo 
logo vê que a gente não tem a intenção de maltratar ninguém. Um ditério sem 
importância.” 


