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RESUMO 

 

 

 

Apoiando-se no fato de que a literatura não é mero reflexo do real, mas uma forma de 

representação composta por denominadores internos e externos, passível de 

desempenhar um papel social, o presente trabalho tem como objetivo buscar no âmbito 

da configuração do espaço, das personagens e dos temas mais enfáticos de São 

Bernardo, Vidas secas e Levantado do chão a menção simbólico-crítica ao capitalismo, 

responsável por relevar a noção de humanidade fomentada pelas ficções. Com isso, 

almeja-se investigar o modo como estas escritas do chão exprimem a vida e as relações 

estabelecidas no campo por influência dos mecanismos de poder, articulados para a 

manutenção da diferença de classes, a subordinação dos mais humildes e o 

estabelecimento do lucro pelo grupo dominante. Para tal, importa relativizar a 

capacidade das obras de viabilizar antes uma avaliação sobre o homem modificado e 

norteado pelo capital, do que examinar problemas e discussões estritamente regionais 

para, então, compreendermos o que dá forma e impulsiona as vozes humanizadoras que 

se erguem nas/das narrativas em questão, vencendo o silêncio imperativo do tempo em 

que estas foram publicadas.    

 

 

Palavras-chave: configuração do espaço; personagens; temas; menção simbólico-

crítica ao capitalismo; noção de humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

Relying on the fact that literature is not merely a reflection of the real but a form of 

representation composed of internal and external denominators, capable of playing a 

social role, the present work aims to seek within the scope of the configuration of space, 

characters and the most emphatic themes of São Bernardo, Barren Lives and Raised 

from the ground the symbolic-critical mention of capitalism, which is responsible for 

highlighting the notion of humanity fomented by fictions. Thereby, the aim is to 

investigate the way in which these writings of the ground express the live and the 

relations established in the country by the influence of the mechanisms of power, 

articulated for the maintenance of the class difference, the subordination of the humblest 

and the establishment of the profit by the dominant group. In order to do so, it is 

important to relativize the capacity of the works to enable an evaluation of the modified 

and guided man by capital, rather than to examine strictly regional problems and 

discussions, for then to understand what shapes and promotes the humanizing voices 

that appear in / of the narratives in question, overcoming the imperative silence of the 

time in which they were published. 
  

 

Keywords: space configuration; characters; themes; symbolic-critical mention of 

capitalism; notion of humanity. 
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1. Introdução  

 

Como qualquer outro texto ou produção linguística, a literatura tem como nicho 

significativo a cultura, a história e a sociedade. Entretanto, na medida em que oferece 

tantas possibilidades de leitura desses planos, com a articulação de palavras carregadas 

em sentido e incumbidas de tantas formas de contar, de ver, de sentir e de compreender 

um contexto situacional e os sujeitos daí procedentes, a literatura se diferencia dos 

demais textos e se destaca como uma das mais relevantes formas simbólicas de 

comunicação e de expressão. Servindo-se da memória, por vezes conjugada e 

(re)combinada com vistas a auxiliar o imaginário no intento criativo, e ora contrariando 

ora atestando as condições de produção, as obras literárias sintetizam e projetam 

experiências humanas, confirmando nossa humanidade. E porque exprimem o homem e 

atuam na sua própria formação quando o fazem viver emblematicamente o que é 

chamado de bem e o que é chamado de mal, como observa Antonio Candido1, exercem 

uma função social capaz de aguçar nossa percepção acerca de nós mesmos e do outro.   

Considerando a literatura e sua conexão com a história, a força humanizadora 

que exerce e a capacidade da mesma de fabular e repercutir o real, sugerindo formas de 

pensar e de intervir no mundo, o trabalho que aqui se inicia pretende comparar as obras 

São Bernardo e Vidas secas, de Graciliano Ramos, e Levantado do chão, de José 

Saramago, a partir do modo como sustentam um posicionamento crítico em relação à 

ordem capitalista vigente e às convicções por ela amparadas, transfigurando uma 

sociedade, um dado tempo e um dado espaço. Ao encontro desse projeto, interessa 

investigar não só a maneira como os romances figuram e animam tal perspectiva, 

transpondo os embargos do momento histórico em que foram publicados, como também 

a disposição dos textos para expressar uma considerável preocupação com a conjuntura 

de seu fazer estético, comunicando mentalidades e pontos de vista lúcidos a respeito dos 

problemas que assolam seus respectivos contextos.  

Contemporânea à era Vargas, a produção de São Bernardo (1934) e Vidas secas 

(1938) se dá num período de transformações decisivas no plano econômico, social, 

político e cultural, tais como a crise no setor agrícola voltado para a exportação, a 

aceleração dos processos de industrialização e urbanização, a consolidação da classe 

operária e da fração de empresários industriais, revoltas militares, declínio político das 

                                                 
1 CANDIDO, Antonio. A literatura e a formação do homem. Disponível em: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate/article/view/8635992/3701. 
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oligarquias, expansão dos aparelhos estatais, criação de novos cursos superiores, 

expansão da rede de instituições culturais públicas, surto editorial, dentre outras. A 

crescente intervenção do Estado nos setores-chave da sociedade conduziu-o ao 

estabelecimento de um poder autoritário que poria fim aos conflitos sociais, às lutas 

partidárias e aos supostos excessos de liberdade de expressão que, sob sua alegação, só 

serviam para enfraquecer o país. Com a criação do DIP, o controle da opinião pública, 

através da censura aos meios de comunicação e da elaboração de sua própria versão da 

fase histórica que o país vivia, se estendeu ao cinema, ao rádio, ao teatro, à imprensa e à 

literatura de cunho social e político, proibindo a entrada no país de publicações julgadas 

nocivas aos interesses brasileiros. O Estado Novo perseguiu, prendeu, torturou, forçou 

ao exílio intelectuais e políticos, sobretudo os de esquerda e alguns liberais, 

promovendo um cenário de coerção e asfixia. Sem mencionar que, face às mudanças no 

mercado de trabalho intelectual, muitos deles tiveram que servir ao Estado, tal como 

ocorreu com Graciliano Ramos que, integrante da classe intelectual do país, afiado 

romancista e político de esquerda, foi preso durante o regime de varguista. Fazer 

trabalhos para instituições do Estado Novo (para garantir sua sobrevivência material e a 

de sua família), não comprometeu sua dignidade ou autonomia intelectual, pois, 

concebendo narrativas que aludem a antigos mecanismos de poder, como o coronelismo 

e o escravismo, e apontando para novos eixos de monitoramento das relações 

estabelecidas entre classes, trazidos com a modernização do campo e com o 

desenvolvimento de uma civilização urbana, Graciliano Ramos oportuniza uma pré-

consciência do subdesenvolvimento que caracteriza seu país, além de inibir, como 

outros grandes nomes de sua geração, a volta de um ufanismo como discurso oficial 

dominante de uma época. E mais, conforme sublinha Alfredo Bosi, em História concisa 

da literatura brasileira, Graciliano simboliza, em termos de romance moderno 

brasileiro, o ponto mais alto de tensão entre o eu do escritor e a sociedade que o formou, 

ao passo que traz em cada personagem a face angulosa da opressão e da dor, e em cada 

obra, a ruptura como matriz. O embargo sofrido não foi suficiente para rasurar seu papel 

de autor e intelectual que, assistindo à miséria da fazenda de seus avós e a de muitas 

outras famílias, insistiu em abordar em seus romances as desgraças do sertanejo 

esmagado pelo meio e pela tirania dos grandes proprietários de terra, demonstrando 

estar atento às injustiças sociais e desperto de qualquer resquício de alienação.    

No tocante ao contexto situacional de José Saramago, é importante assinalar que, 

diferentemente de Graciliano, o autor português escreve e publica Levantado do chão 
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num momento democrático da história portuguesa. Contudo, a recente e ressentida 

experiência da ditadura não seria ignorada pelo contar saramaguiano, que refuta o 

esquecimento e o aniquilamento de homens do campo pelo Estado e pela extrema 

ganância dos latifundiários. As condições imediatas de produção revelavam no âmbito 

cognitivo e psicológico, uma Nação sem rumo que precisava digerir os fatos que a levou 

até ali e resgatar as rédeas de sua história para, então, estabelecer seu presente e projetar 

seu futuro. À cultura portuguesa compete, então, a missão de romper com o silêncio ou 

com a “paz de cemitério”2 instaurada. Tomando para si tal desígnio, Saramago propõe o 

despertar do estado de alienação ante as faces do poder, repercutindo os efeitos da 

repressão sobre os indivíduos de uma sociedade, o caráter fundamental da dignidade do 

ser humano, o restabelecimento da relação com o outro e o potencial da arte mediante 

tudo isso. Segundo Leyla Perrone-Moisés3, a obra toda de Saramago se esteia num 

projeto ético e político, sem se tornar doutrinária e sem deixar de ser prioritariamente 

estética. Acrescenta ainda que sua obra literária não é uma obra de mensagem explícita 

e fechada porquanto é sempre uma busca e uma proposta de sentido, e não uma 

imposição do mesmo. Além disso, sua enunciação escapa à tentação do dogmatismo 

pela presença constante da ironia, do humor, da ternura e, sobretudo, pela prudência de 

quem conhece a especificidade de sua arte. As questões que ele levanta, apesar de 

convidarem à reflexão sobre a realidade atual, ultrapassam essa contingência imediata, 

na medida em que concedem vida e ação a dados documentais, reconstituindo 

ambientes e personagens de outras épocas. 

A propósito dos enquadres sociais, culturais, históricos e todos os demais que 

porventura possam entrar em questão num dado momento do processo discursivo de 

Levantado do chão, vale relacioná-los à sensação de clausura gerada com a ditadura 

salazarista e à subsequente Revolução dos Cravos que devolveu o ar a esse povo. À 

frente do poder e com a assessoria da PIDE, Salazar detinha as forças populares e a 

liberdade criativa, fazendo com que os sujeitos se comportassem como presos a uma 

teia que os subjugava, em prol de um sistema maior que deveria ser mantido a qualquer 

custo, com a justificativa de conter o caos da/na civilização. Caos esse já instaurado, 

mas escamoteado pelas engrenagens que faziam o regime autoritário funcionar. Com o 

fim da ditadura e a eliminação dos mecanismos repressores que coibiam a produção 

                                                 
2 Expressão sugerida por Jorge de Sena em seu poema “Cantiga de Abril” para referir-se à omissão 
portuguesa inerente à época ditatorial. 
3 PERRONE-MOISÉS. Leyla. As artimages de Saramago. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs06129804.htm 
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artística lusitana, após anos de estrangulamento das vozes populares e de alijamento 

cultural, Portugal conquista, finalmente, a chance de renovar as artes e as esperanças. O 

25 de abril de 1974 concedeu ao cenário português a oportunidade de provocar as 

mentalidades e de relativizar ações para uma nova Nação.  

Levantado do chão (1980) surge, pois, em tempos de reavaliação e recuperação 

portuguesa, trazendo o drama de indivíduos que, embora anulados pelo poder e pelas 

desigualdades sociais, se erguem da rés do chão contra seus algozes donos de terra e do 

capital, reposicionando-se na história de sua condição. A obra foi precedida de uma 

viagem ao Alentejo, onde Saramago se reabasteceu das histórias ouvidas desde a 

infância, e a menção a essa terra, marcada pela movimentação dos trabalhadores há 

muito desprezada, não é simplória. O fundamento crítico e ético, marca de seus 

romances, pode ser aprendido justamente com a expressão "levantar do chão" com que 

ele sugere uma reação às forças que tendem a reduzir, a incapacitar e a submeter o 

homem, desrespeitando seus direitos e ferindo sua liberdade.  

 Em tempos de crise, principalmente quando uma sociedade é afetada por uma 

forma de governo que preza pela tirania e asfixia de seus cidadãos, condenando-os ao 

silêncio e ao isolamento, a atuação do intelectual se faz ainda mais urgente. Partindo do 

pressuposto que escrever é também uma forma de ação ou de participação, interessa 

acessar as obras aqui em estudo tendo em vista que sugerem a percepção da arte como 

um ato de consciência crítica, conciliado ao princípio de arranjo estético e nunca 

estático em direção à exortação de nossa sensibilidade.  

Enquanto intelectuais comprometidos com a problematização dos fatores que 

resultam na configuração da sociedade e do cidadão que lhes são atuais e para além de 

seu tempo, Graciliano Ramos e José Saramago exercem com relevância o seu papel 

público, dispostos a, como afirma Edward Said em Cultura e Política (2012) a 

propósito da função do intelectual, apresentar leituras alternativas e perspectivas da 

história, outras que aquelas oferecidas pelos representantes da memória oficial e da 

identidade nacional, elucidando a disputa, desafiando e derrotando o silêncio imposto. E 

assim mostraram-se ao representar o povo e seus problemas que tendem a ser 

esquecidos ou abafados pelo sistema. Sustentando cada qual um modo de narrar 

bastante peculiar, chamam para si a responsabilidade de refletir experiências e maturar 

visões de mundo, servindo-se de um narrador que tece seu passado e seu presente, 

provocando a memória desagradável e incômoda da condição humana. 
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 Foi, pois, a maneira como Graciliano Ramos e José Saramago se posicionaram 

intelectualmente, empenhados em elaborar uma literatura que extrapole o conceito de 

“arte pela arte” abordando os dramas contidos em aspectos característicos de seus 

respectivos países, que motivou este trabalho. Escritos em lugares e momentos distintos, 

mas oriundos de situações sociais semelhantes, São Bernardo, Vidas secas e Levantado 

do chão correspondem não só a romances que podem ser tidos como instrumento de 

pesquisa dos denominadores que caracterizam um fazer estético e permitem reconhecer 

notas dominantes duma fase, mas a literaturas que, relativizando o homem e o social, 

contribuem com eficácia para a formação de uma consciência nacional. Em outras 

palavras, a decisão por focalizá-los como um sistema simbólico que transmite uma 

visão de mundo capaz de nos levar a ruminar criticamente a ordem capitalista, se dá 

frente à habilidade demonstrada por cada uma dessas obras de ratificar sua função social 

e despertar o leitor para as condições em que se promove o suposto florescimento de 

uma sociedade, por intermédio do trato expressivo do homem da terra e sua relação com 

os poderosos proprietários rurais, movidos sob a influência de um capitalismo 

selvagem4. Afeitos aos ideais marxistas, Graciliano e Saramago investem em um 

discurso ousadamente elaborado com vistas a sondar a mentalidade materialista, 

fomentando uma abordagem universal e atemporal acerca dos indivíduos em uma 

sociedade de classes, correspondendo a certas necessidades de representação do mundo. 

Singularmente São Bernardo, Vidas secas, e Levantado do chão capturam a tensão do 

momento e questionam uma situação histórica mais ampla com o auxílio de processos 

enunciativos orientados por narradores provocativos e pelas vozes de seus autores 

implícitos que ali colocam suas potencialidades subjetivas, sem perder de vista o lapidar 

essencial à atividade da escrita literária.  

A fim de atender ao que foi sugerido e, portanto, de sustentar a tese em relevo, o 

presente trabalho foi estruturado em três capítulos, cada qual com o intuito de abordar 

uma das obras selecionadas. Estes também foram subdivididos em três com o propósito 

de obedecer a certa coerência comparativa, já que cada narrativa terá como pressuposto 

a composição do espaço e da paisagem, a formulação e o simbolismo das personagens, e 

um tema atrelado à relação do homem com o meio mediada pelo capitalismo, se não 

condizente à noção de trabalho, conjugado às indagações existenciais. 

                                                 
4 Expressão sugerida originalmente por Karl Marx em O capital e empregada por uma questão de 
analogia para referir-se a um contexto anterior à própria expressão no Brasil.  
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 Estabelecendo uma ordem cronológica de publicação, o primeiro capítulo 

dedica-se a explorar São Bernardo, uma metaliteratura encaminhada por um narrador 

que acumula outras duas funções: a de autor e a de personagem, e que desenvolve seu 

contar de maneira áspera e primitiva tanto no que diz respeito ao trato da linguagem, 

quanto à tonalidade conferida às cenas. Com o título “O meio rural ficcional: espaço 

transfigurado sujeito à ganância e ao poder”, o subcapítulo inicial visa à apreensão de 

elementos encarregados de atribuir ao campo uma conotação de espaço em 

transformação à mercê de interesses capitalistas. Á vista disso, será avaliada a 

configuração de dois cenários: a fazenda São Bernardo e a cidade de Viçosa, situados 

ficcionalmente em Alagoas e remontados a partir das memórias de um “eu” ambicioso e 

amargurado. O primeiro cenário é relevado enquanto propriedade rural revertida 

obsessivamente a atividades produtivas, impulsionadas pela vontade de lucro de seu 

dono e pela exploração de quem nela trabalha. Nesse caso, será posto em xeque a 

coisificação da paisagem, delineada sob o olhar frio de Paulo Honório em relação à 

fazenda, ressaltando-a como mero empreendimento; a possível leitura da estância São 

Bernardo como um microcosmo, reportando-nos à região Nordeste, quiçá ao Brasil ou a 

qualquer outro lugar em que o homem explore a terra e outro homem para gerar lucro; o 

espaçamento do sujeito que em certo ponto se identifica com a propriedade; e a 

roupagem realística assumida pela paisagem proeminente. Quanto ao segundo cenário, 

este será analisado na qualidade de espaço alterado pelo processo de modernização  

incentivado pelo Estado, cuja natureza é pintada como contraditória. O que está em jogo 

é, portanto, os propósitos comunicativos de um texto que relata as construções, a 

chegada das máquinas e do comércio como um movimento que pode tanto provocar 

entusiasmo, pelas novidades e promessas de conforto, quanto assombrar, pela alteração 

dos hábitos e das relações até então seguras, e/ou pela postura oportunista daqueles que 

apoiam tais transformações mirando o bem-estar individual. 

 Em “Paulo Honório: um eu rústico e pré-capitalista fadado à solidão”, segunda 

parte do capítulo um, evidencia-se a tarefa de averiguar aspectos da mentalidade 

capitalista que, conjugados a valores feudais perduráveis, compõem o caráter da 

personagem principal, fazendo-o predestinado ao isolamento. Rumo a isso, destaca-se a 

humanidade desse ser de papel, a rudeza e a ganância que orientam suas ações, as 

nuances de seu psicológico, a maneira como conduz a narrativa e a linguagem, o 

decurso de desumanização desse eu que tenta desfazer tal condição, lançando-se a 
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escrever e a expurgar suas culpas e frustrações, e sua relevância para o todo 

significativo do texto.  

 Na terceira parte, denominada “Os sujeitos como mercadoria: indivíduos 

coisificados e mensurados pela utilidade”, o tema da desumanização retorna e se 

intensifica, agora correlacionado a uma condição imposta e ao tratamento dispensado 

por Paulo Honório às demais personagens que com ele se relacionam na trama, mais 

precisamente aos trabalhadores da fazenda, à velha Margarida e à Madalena. Para a 

então discussão sobre o status de “coisa”, outorgado aos sujeitos ficcionais mediante sua 

serventia, avalia-se a versão de trabalhadores como ferramenta de trabalho lucrativa, 

principalmente quando explorada, a imagem de encomenda ou mercadoria atada à 

Margarida, bem como a de propriedade relativa à Madalena, uma vez que é tratada por 

Paulo Honório como um de seus bens.  

 O segundo capítulo ocupa-se de Vidas secas, uma obra comovente e 

fragmentada, cujas divisões podem ser lidas separadamente como contos, sem 

necessariamente obedecer a uma ordem precisa. Seu narrador é do tipo onisciente, o que 

contradiz a corriqueira opção de Graciliano por narradores-personagem, mas se este o 

fez na obra em relevo é porque nenhum de seus indivíduos-chave dispõe de requisitos 

mínimos para a tarefa de contar. Seguindo a linha de raciocínio que estabeleceu a 

estrutura do capítulo anterior, o ponto de partida é o espaço e a paisagem ficcionais. Sob 

o título “O sertão como oponente e palco da estiagem de tudo” o primeiro subcapítulo 

empenha-se em contemplar as matizes que dão forma e intensidade aos cenários da 

obra, determinados pela predominância do vermelho e do amarelo, e em discernir a 

propósito do aspecto antagônico facultado ao meio em relação à sua gente miseranda, 

castigada pela seca e pela exclusão social. Diante de tal objetivo, examina-se a 

configuração do sertão brasileiro e da fazenda que serve de morada à família 

protagonista, espaços tingidos com um tom de morte, além da viabilidade de interpretar 

o “sertão” como metonímia ora da seca, ora dos donos de terra. 

 A parte seguinte, cuja designação é “Fabiano: um cabra cativo por pensar pouco 

e ser dono de nada” pretende evidenciar o personagem Fabiano para tratar de suas 

limitações e de sua representatividade, considerando que o mesmo é erguido das linhas 

do texto como um indivíduo rude, analfabeto e subserviente, detido em uma vida de 

privações aos moldes de outros tantos sertanejos que ele, então, referencia. Sua análise 

dá-se sob o viés da opressão sofrida com as imposições do meio e das diferenças de 

classes que tendem a rebaixá-lo, da precarização de sua comunicação e da falta de 
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opções que o destitui de liberdade, impedindo-o de efetivar seu lugar na sociedade. Para 

além da situação de alienação, Fabiano é enfatizado pela impressionante resistente 

demonstrada no decorrer do enredo, resultando em outra imagem emblemática que 

Graciliano vincula ao nordestino: um forte frente aos obstáculos que a vida lhe impõe. 

 Coube ao terceiro subcapítulo, “As vidas secas que perambulam pela narrativa 

mirando o céu e ser”, revolver a mobilização dos indivíduos ficcionais em direção a seu 

ser e estar no mundo, a fim de amenizarem sua insignificância ante uma sociedade que 

não os enxerga. Para tal, almeja-se realçar os flashes de esperança tênue que 

timidamente intervalam as desgraças das personagens, incitando-as a olharem para o 

céu invocando chuva e a desejarem algo que pudesse confirmar suas existências, 

livrando-os de uma passagem em branco pela vida.  

 O último capítulo encarregar-se-á de discorrer sobre o romance Levantado do 

chão, uma literatura dedicada a esmiuçar as reiteradas injustiças em terras portuguesas 

investidas contra trabalhadores rurais, então concebidos como ordinária mão-de-obra 

barata e acometidos pelos abusos de poder e de classe, naturais aos latifundiários locais 

que por gerações acentuam o estado de penúria desses indivíduos. Apresentada por um 

narrador eloquente e meticuloso na descrição das cenas, a trama nos convoca a 

acompanhar a trajetória de superação de uma família de camponeses marcada pelo 

“mau-tempo” que as acompanha, inclusive no nome. Conforme previsto, a primeira 

parte, intitulada “A paisagem assinalada: cenário de opressão, luta e (des)esperança”,  

versa sobre a estruturação e a feição da paisagem ficcional que vai gradativamente 

ganhando forma aos olhos do leitor e que insinuará o caráter transitório do meio pela 

ação incisiva do homem. Com esse propósito, os campos de Alentejo são salientados 

como um espaço promissor à exploração da terra e da mão de obra, mas também de 

confronto e de conquistas adquiridas com a tomada de consciência pela classe 

trabalhadora. De painel da desesperança, por conta da imposição das leis do latifúndio, a 

paisagem de Levantado do chão passa a palco de reivindicações trabalhistas, 

enfrentamento e revolução por um povo agora agente de sua própria história e munido 

de perspectiva. 

 Em “O legado dos Mau-Tempo: homens e mulheres levantados do chão” 

ressalta-se a forma como as personagens designadas como “soltas” e “miúdas”, 

desfavorecidas pelo nascimento, reagem às imposições de classe e à tirania dos bem 

nascidos, confirmando sua participação na história de seu país. Para isso, é feito um 

passeio pela trajetória dos elementos humanos mais relevantes com o objetivo de refletir 
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a respeito da atuação dos mesmos, do quanto interferem na ficção e de que maneira 

(re)significam a classe que referenciam. Não obstante o foco seja a gente humilde que 

se faz valer na obra, a participação dos sujeitos que personificam o poder e a ganância 

na conjuntura avaliada também é ponderada, já que representam o contraponto 

responsável pela tentativa de aniquilamento e asfixia insustentáveis que incitam uma 

movimentação contrária. Herdeiros de um “mau-tempo” que condiciona gerações, os 

homens e as mulheres núcleos deste estudo serão salientados pelo vigor com que põem 

fim a este legado, recuperando a dignidade perdida.  

 Por fim, a terça e última parte, cujo título é “A causa trabalhista em Alentejo e 

em outros campos: peleja e superação da condição servil”, concentra-se na competência 

de Levantado do chão para talhar uma variante da luta dos trabalhadores da terra em 

Alentejo, que pode ser estendida a demais campos em que os recursos humanos sejam 

alvos de abuso de poder e privados de sua integridade. Em razão da discussão proposta, 

observa-se a conotação dada aos campesinos em movimento na narrativa, a natureza 

degradante e penosa de suas atividades, sua manipulação em prol do lucro dos donos do 

latifúndio, o percurso que fazem em direção à reconquista de sua consciência e o status 

de “sujeitos agentes” alcançado.  

 À conclusão cabe traçar os pontos de convergência e divergência entre os 

romances em relação ao modo como desenvolvem seu fazer estético e manuseiam a 

linguagem a favor da demarcação do espaço encenado e da composição da paisagem 

ficcional, da tessitura e do caráter emblemático de suas personagens, e de uma 

disposição intrínseca às obras para suster uma reflexão em torno do homem modificado 

pelos princípios e determinações capitalistas. Assim, espera-se não só cumprir com os 

objetivos dessa pesquisa, mas destacar a relevância das obras em xeque para a 

manutenção da memória coletiva de suas nações.  

      

 



19 

 

2. São Bernardo: um romance confeccionado sob a face bruta do capitalismo 

 

 As circunstâncias em que se deu a publicação de São Bernardo resultam de um 

momento de incertezas e disparidades, sejam elas provenientes de um quadro de crise 

financeira internacional, ou de mudanças no contexto político, econômico e social do 

país advindas com a ascensão de Vargas ao poder e, depois, com a sua política 

econômica de acumulação do capital, propiciada a partir do incentivo à industrialização. 

As máquinas passam a integrar e a transformar o cenário brasileiro tornando-o mais 

produtivo, moderno, mas não menos desigual. O espírito cumulativo do capitalismo que 

se instaura no Brasil acentua as relações mercantilistas, as defasagens regionais, além de 

corroborar para o desemprego e a penúria do povo, principalmente dos não assistidos 

pelas leis trabalhistas. Em meio a tudo isso, o escritor Graciliano Ramos dedica-se à 

elaboração de um romance duro, de linguagem áspera, e que recupera as nuances do 

momento através do explorar de uma mentalidade cobiçosa e desumana.      

 O capítulo que se inicia tem como pretensão avaliar a competência estética e 

temática de São Bernardo para a representação de uma região nordeste esquecida pelas 

leis e comandada por relações de poder arbitrárias e repressoras que supervalorizam o 

lucro e o estabelecimento da diferença de classes. Mais precisamente, pretende-se 

sondar a forma como a referida ficção traz à tona uma sociedade que se depara com o 

crescimento desordenado e desnivelado, e que tende a ser desumanizada por um sistema 

prioritariamente regido por interesses mercantis. Para tal, avalia-se a maneira como os 

espaços narrativos foram configurados, abordados e (re)significados; a figuração do 

personagem Paulo Honório, seus atributos mais marcantes, as ideias e os ideais que 

incorpora e veicula; e a relação trabalhista e/ou de subalternidade, estabelecida 

precariamente entre o protagonista e as demais personagens da narrativa, somada à 

noção de coisificação do sujeito.    

 Nessa empreitada, conta-se com a colaboração teórica de Luis Alberto Brandão 

Santos e Michel Collot, pelo tratamento dado ao conceito de espaço e de paisagem; de 

Benjamin Abdala Jr., por seu olhar crítico sobre os elementos que compõem São 

Bernardo; de Antonio Dimas, por seu trabalho voltado à avaliação do espaço e da 

ambientação de romances brasileiros; de Adonias Filho, que evidencia um estudo 

pontual sobre o romance brasileiro de 30; de Wayne Booth e seu conceito de autor 

implícito; de Antonio Candido, Anatol Rosenfeld e Beth Brait, por seus trabalhos 

dedicados à análise da formulação da personagem; de Fernando Cristóvão, por sua 
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análise sobre o fazer estético de Graciliano Ramos; de Karl Marx e sua avaliação acerca 

das relações que se estabelecem no âmbito do trabalho e da produção; e, finalmente, de 

Jorge de Souza Araújo e Maria Izabel Brunacci, pela elucidação quanto ao 

posicionamento crítico que se insurge das linhas do texto ficcional em estudo. 

 

2.1. O meio rural ficcional: espaço transfigurado sujeito à ganância e ao poder 

 

Sabe-se que para desvendar, compreender, acessar ou mesmo configurar as 

civilizações que já existiram ou as que ainda existem, é imprescindível considerar a 

relação inextricável estabelecida entre o homem e seu espaço. Este é destacado não só 

como marca e matriz de uma civilização, mas como possível determinante do caráter 

dos sujeitos que o ocupam, pelas condições de vida que lhes oferece. A partir dessa 

relação, nasce a noção de paisagem, concebida de acordo com a percepção do ambiente 

pelo sujeito, e, portanto, caracterizada pela subjetividade do olhar. Na literatura, a 

apreensão sensível do espaço físico e da paisagem condiz com o modo de composição 

da linguagem e sua capacidade expressiva, mas é claro que essa associação entre a 

linguagem e as formas de assimilação do meio não é estática e tampouco hermética, 

haja vista a parcialidade típica das implicações estéticas e históricas pertinentes à 

relação entre leitor e obra ou o recorte espacial subjetivo proveniente do olhar que deu 

origem à paisagem descrita.  

A propósito do espaço ficcional, Luis Alberto Brandão Santos explicita, em 

Sujeito, tempo e espaço ficcionais, o seguinte questionamento: “é possível ser sem 

estar?”5 Por muito tempo o espaço e a paisagem corresponderam ao pano de fundo, ao 

palco das ações narradas, ao meio habitado e foram tomados como referência quando o 

assunto era a concepção de um personagem, a julgar pela influência de “estar” para 

“ser”. No entanto, principalmente a partir do século XIX, com o surgimento do estilo 

romântico, espaço e paisagem ganham conotações e atribuições várias, dentre elas a 

função de representar uma das personagens ou a de corporificar suas angústias e 

emoções. Com o desenvolver dos estudos literários, o termo paisagem foi ganhando 

dimensão em razão de revelar o foco de um eu que narra ou representar determinado 

espaço somado à importância dessa perspectiva para a composição e a compreensão do 

todo significativo e expressivo do texto. Sendo assim, seja por meio da paisagem natural 

                                                 
5 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 67 
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ou da construída – também considerada urbana –, questões sentimentais, ideológicas, 

políticas, ou mesmo identitárias são postas em relevo e capturadas pelo leitor, o que 

corrobora para o entendimento do papel paisagístico como aquele que se estende para 

além da corriqueira função de cenário. E já que é impossível dissociar da percepção do 

ambiente físico os valores empenhados pelo sujeito, a literatura é capaz de mostrar o 

quanto estes são mutáveis, e, portanto, constantemente repensados e redefinidos, 

suscitando a peculiaridade do tempo, do espaço e do próprio sujeito interpretado. 

Em São Bernardo, são expostos, precisamente, dois espaços em transformação: 

a propriedade rural, cujo nome intitula o romance, e a cidade de Viçosa, interior de 

Alagoas, modificada pela modernização proveniente dos avanços do capitalismo. Tais 

cenários em (des)construção evidenciam, no decorrer da narrativa, marcas de uma 

subjetividade comprometida pela ânsia de expurgar seus traumas e falhas, e de revolver 

o meio e o tempo, testemunhas de sua ascensão e queda, para, então, tentar compreender 

em que circunstâncias se deu sua derrocada ou as razões que a promoveram. Entretanto, 

embora o romance traga vestígios de espaço, o narrador-autor-personagem expõe 

ironicamente que renunciou à paisagem devido à visão limitada que tinha da mesma 

durante o processo de escrita: 

 

Uma coisa que omiti e produziria bom efeito foi a paisagem. Andei 

mal. Efetivamente a minha narrativa dá ideia de uma palestra 

realizada fora da terra. Eu me explico: ali, com a portinhola fechada, 

apenas via de relance, pelas outras janelas, pedaços de estações, 

pedaços de mata, usinas e canaviais. Muitos canaviais, mas este 

gênero de agricultura não me interessa. (RAMOS, 1978, p. 71-72)  

 

Evidentemente o romance em construção se fazia a partir de um olhar para 

dentro, para as memórias. A paisagem que se apresentava diante de seus olhos enquanto 

escrevia não era relevante, tampouco lhe interessava. Mas aquela que habitava suas 

lembranças ecoou em suas páginas. A começar pela fazenda São Bernardo, é notório 

que, inicialmente, esta é concebida como objeto de desejo e cobiça, através do qual o 

personagem Paulo Honório conquistará sua ascensão social, econômica e política, com 

vistas a um suposto ideal de felicidade que ele mesmo estabeleceu. Na ocasião, a 

paisagem é coisificada conforme as ambições desse eu que tece e percorre a narrativa, e 

sua forma é alterada e sugerida de acordo com objetivos ansiados: “O meu fito na vida 

foi apossar-me das terras de S. Bernardo, construir esta casa, planta algodão, plantar 

mamona, levantar a serraria e o descaroçador, introduzir nestas brenhas a pomicultura e 
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a avicultura, adquirir um rebanho bovino regular.” (RAMOS, 1978, p. 11) As terras de 

São Bernardo são vislumbradas com certa obsessão e pretendidas como quem almeja 

superar a qualquer custo sua condição de subalternidade: “Resolvi estabelecer-me aqui 

na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planeei adquirir a propriedade S. 

Bernardo, onde trabalhei, no eito, com salário de cinco tostões.” (RAMOS, 1978, p. 15) 

A vontade de tê-la e o olhar empreendedor do narrador-personagem fazem com que a 

propriedade seja descrita como um espaço promissor, apesar de seu estado inicial de 

abandono: “Achei a propriedade em cacos: mato, lama, e potó como os diabos. A casa-

grande tinha paredes caídas e os caminhos estavam quase intransitáveis. Mas que terra 

excelente!” (RAMOS, 1978, p. 16) Já de saída fica evidente que a terra de São Bernardo 

é idealizada consoante a expectativas que visam a produzir e a render, ou seja, o espaço 

em foco é destacado devido a seu potencial para atender a fins lucrativos, sem 

sentimentalismos ou pormenores líricos acerca da paisagem elaborada.   

Em Poética e filosofia da paisagem, o professor, poeta e estudioso Michel Collot 

afirma que é próprio da paisagem apresentar-se como uma configuração da região. No 

entanto, ele ressalta que a paisagem não é a região, mas certa maneira de vê-la ou de 

figurá-la como um “conjunto” esteticamente organizado, cuja realidade é acessível 

apenas a partir de uma percepção e/ou de uma representação. Portanto, para 

compreender ou apreciar uma “paisagem” artística ou literária, importa menos compará-

la a seu referente eventual (uma extensão de região) do que considerar a maneira como 

é “abarcada” e expressa. E como não se limita a uma região ou a um país, o 

“sentimento” que inspira a paisagem não é forçoso nem unicamente ligado à “natureza”. 

No tocante ao romance São Bernardo, é possível observar, com o desenvolver da trama, 

que a fazenda inventada por Graciliano sugere, à primeira vista, um microcosmo na 

medida em que representa ou simboliza de maneira diminuta a cidade de Viçosa, ou 

mesmo a região nordeste sob um determinado ponto de vista, insinuando seus 

problemas e repercutindo a maneira como esses espaços são administrados. Logo, o que 

se vê é um espaço feito paisagem que aponta para uma ótica acerca da região 

representada, mais precisamente para uma particular maneira de enxergá-la que parece 

salientar mudanças mediadas pela mentalidade de caráter capitalista, o que viabiliza, 

inclusive, o prolongamento dessa representação a outros espaços em que os ideais 

capitalistas são tomados como referência. Então, o “sentimento” que norteia tal 

paisagem é aquele ligado ao capital, ao lucro, e que vai (re)desenhar não só a região 

representada como também as que ficam subentendidas, já que o texto referencia 
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diretamente o Nordeste, mas sua paisagem promove uma forma de representação mais 

ampla. 

 Antes de ser ardilosamente adquirida por Paulo Honório, a fazenda São 

Bernardo é enfatizada pelo mesmo como uma propriedade precária, atolada em lama, 

cuja manutenção se faz necessária. E um dos problemas repetidamente mencionado é 

aquele em torno da mobilidade aleatória das cercas, oportunamente manejadas com 

vistas à expansão ilegítima das terras, questão marcadamente presente no meio rural, 

motivando conflitos e desavenças entre proprietários, para quem a delimitação 

milimétrica do espaço sob o controle é imperativo: 

 

O caminho era um atoleiro sem fim. Avistei as chaminés do engenho 

do Mendonça e a faixa de terra que sempre foi motivo de questão 

entre ele e o Salustiano Padilha. Agora as cercas de Bom-sucesso iam 

comendo S. Bernardo. 

Dirigi-me à casa grande, que parecia mais velha e mais arruinada 

debaixo do aguaceiro. Os muçambês não tinham sido cortados. Apeei-

me e entrei. (RAMOS, 1978, p.20) 

 

A disputa por terras, a menção à “casa grande” e ao “engenho”, sugerem, 

simbolicamente, a conservação de uma mentalidade colonial que ainda rege as relações 

estabelecidas e a forma de organização do espaço erguido. Por assim dizer, suscitam um 

contexto de atraso caracterizado pela sobreposição da terra, pelas moradas aos moldes 

das mansões habitadas pelos Senhores de engenho e de escravos, e pelas arcaicas 

formas de produção. E contribuindo para uma roupagem realística e regional, aparece o 

muçambê, planta de flores brancas típica do sertão nordestino brasileiro.  

Com a aquisição de São Bernardo, observa-se que o cenário correspondente à 

fazenda em questão é transformado pelo trabalho e pelos desígnios de seu mais novo 

proprietário. Em Literatura Comparada & Relações Comunitárias Hoje, Benjamin 

Abdala Jr. afirma que enquanto Paulo Honório fazia crescer a sua propriedade, ele não 

poupou meios para consolidar seu poderio, o que é notado a partir do trato que dá às 

frutas, às hortaliças, às flores, enfim, a tudo que São Bernardo é capaz de produzir:       

 

Padre Silvestre acompanhou o movimento de D. Glória e deu com os 

olhos nos canteiros do jardim e nas alamedas do pomar. 

– Realmente deve ser uma delícia viver neste paraíso. Que beleza!  

– Para quem vem de fora, atalhei. Aqui a gente se acostuma. Afinal 

não cultivo isto como enfeite. É para vender.  

– As flores também? Perguntou Azevedo Gondim. 

– Tudo. Flores, hortaliças, fruta... (RAMOS, 1978, p. 115) 
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Agente de um sistema agressivo de produção e focado no que esta pode lhe 

render, Paulo Honório traz à tona, concomitantemente, a mentalidade atrasada 

anteriormente citada e o raciocínio capitalista ao passo que enxerga tudo o que é 

produzido na Fazenda como fonte de lucro, em prol do capital que se quer acumular 

como forma de poder. Em vista disso, o “paraíso” que veio a se tornar São Bernardo é 

rejeitado como tal, devido à pretensão intransigente de conceber o espaço 

exclusivamente como empreendimento. E quanto mais próspera se demonstra a fazenda, 

mais ostensivo, pretensioso e rigoroso se revela o proprietário, inflexível em relação aos 

trabalhadores e às atividades delegadas: “Matutando, penetrei no jardim e encaminhei-

me ao pomar, fazendo tenção de ver se a poda estava em regra.” (RAMOS, 1978, p. 

142-143) 

 Em certa instância, espaço e sujeito são integrados. O que sente um, se reflete ou 

é pressentido pelo outro. Por conseguinte, esse espaço equivale também a uma 

paisagem pintada segundo as nuances íntimas de seu narrador-personagem, revelando 

em seus contornos os conflitos, as frustrações e as dores da alma desse eu que a 

descreve de forma tão rudimentar, tomado pela culpa e pela solidão: “Agora Seu 

Ribeiro está conversando com D. Glória no salão. Esqueço que eles me deixaram e que 

esta casa está quase deserta.” (RAMOS, 1978, p. 94) A tomada de consciência, 

demonstrada ao longo de seu contar, faz com que Paulo Honório mude o tom com que 

desenha São Bernardo, já que seu olhar sobre a propriedade também é alterado, e o que 

sobressai nesse instante é uma paisagem imersa no silêncio: “Há um grande silêncio. 

Estamos em julho. O nordeste não sopra e os sapos dormem. Quanto às corujas, 

Marciano subiu ao forro da igreja e acabou com elas a pau. E foram tapados os buracos 

de grilos.” (RAMOS, 1978, p. 95) Além do silêncio, as sombras e o vento que sopra frio 

contribuem para uma conotação melancólica da paisagem que parece anunciar o 

desfecho trágico da história de Paulo Honório e Madalena:  

 

– Tomando fresca, hem? Perguntei a Madalena, que tinha a vista presa 

no telhado escuro do estábulo. 

Não deu resposta. Pus-me a olhar o bebedouro dos animais, o leito 

vazio do riacho além do sangradouro do açude e, longe, na encosta da 

serra, a pedreira, que era apenas uma nódoa alvacenta. A mata ia 

enegrecendo. Um vento frio começou a soprar. (RAMOS, 1978, p. 99) 
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 Apesar da atmosfera taciturna que vai sendo traçada, o sujeito que a delineia 

tenta amenizá-la e questioná-la recorrendo à cena de abandono inicial a fim de sugerir 

uma comparação com a situação atual da Fazenda, para então, reforçar a ideia de sua 

evolução e incutir a falta de condecoração ao próprio, pelo que promoveu naquele lugar. 

Como se quisesse reclamar por reconhecimento, bom senso e estima voltada a ele e 

àquelas terras, isentando-se de culpa ou de responsabilidade sobre as sombras que 

pairam em São Bernardo, Paulo Honório se levanta: 

 

Recordei o tempo em que aquilo só tinha muçambês e lama. O riacho, 

um pouco de água turva num sulco estreito e tortuoso, derramava-se 

pela várzea, empapando o solo. E as cercas do Mendonça avançando.  

Que diferença! Senti desejo de levantar-me e exclamar. 

– Vejam isto. Estão dormindo? Acordem. As casas, a igreja, a estrada, 

o açude, as pastagens, tudo é novo. O algodoal tem quase uma légua 

de comprimento e meia de largura. E a mata é uma riqueza! Cada pé 

amarela! Cada cedro! Olhem o descaroçador, a serraria. Pensam que 

isto nasceu assim sem mais nem menos? (RAMOS, 1978, p. 112) 
 

Considerando a importância dada à caracterização de São Bernardo e a 

identificação do “eu” que narra com o espaço em questão, faz-se interessante recorrer 

novamente a Michel Collot que nos chama a atenção para a possibilidade de 

espaçamento do sujeito que designaria, em um primeiro tempo, uma perda ou um 

desperdício de sua substância, uma fissura em sua suposta unidade, em sua coerência ou 

sua coesão: seria sinônimo de dispersão, quiçá de dissipação. Tal espaçamento 

designaria, então, sua projeção no espaço como a própria condição de sua existência. No 

romance de Graciliano, a obsessão em relevar as construções e os atributos naturais não 

se restringe a valorizar a paisagem narrada e a reforçar o orgulho por tudo que foi 

conquistado e produzido, mas também equivale a uma maneira de salientar o que dá 

forma e justifica a existência desse eu que se ergue. 

Conforme a fazenda São Bernardo é acentuada como próspera e potencialmente 

voltada para o mercado, fica subentendida a ideia de que diante de um lugar como esse 

não há porque deprimir-se. Entretanto, por entre “laranjais”, “algodoal”, “mata” e 

“montes”, elementos que, a princípio, contribuem para uma ambientação otimista e 

edificante, estão as sombras que pesam o semblante de Madalena fazendo-a buscar o 

horizonte, como se tudo aquilo não bastasse, como se esperasse por algo a mais. Ali a 

prosperidade não condiz com o sinônimo de felicidade e satisfação, e a imagem de 
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abatimento que ora se faz presente, revela a desolação de Madalena e também os 

ânimos daqueles que vivem na Fazenda sob o jugo de seu proprietário: 

 

Na casa-grande, que Tubarão e Casimiro Lopes guardavam, a vida era 

uma tristeza, um aborrecimento. D. Glória passava as tardes debaixo 

das laranjeiras, empalhando-se com brochuras e folhetins. Madalena 

bordava e tinha o rosto coberto de sombras. 

Às vezes as sombras se adelgaçavam. E findo o trabalho, tudo 

convidava a gente às conversas moles, aos cochilos, ao 

embrutecimento.  

Uma aragem corria. Vinham-me arrepios bons, desejo de espreguiçar-

me. Via o monte, que a fita vermelha da estrada contorna, a mata, o 

algodoal, a água parada do açude. 

Madalena soltava o bordado e enfiava os olhos na paisagem. Os olhos 

cresciam. (RAMOS, 1978, p. 122) 

 

Com a morte de Madalena e a partida de muitos dos que ali vivam, a visão 

daquela paisagem é bruscamente modificada. A desesperança, a solidão e a melancolia 

ganham consistência, influenciando significativamente na configuração do espaço 

redesenhado. A partir de então, a escuridão e o vento tomam conta do lugar: “Agora a 

vela estava apagada. Era tarde. A porta gemia. O luar entrava pela janela. O nordeste 

espelhava folhas secas no chão. E eu já não ouvia os berros do Gondim.” (RAMOS, 

1978, p. 162) O que se percebe, pois, é que a fazenda São Bernardo, no decorrer da 

narrativa, ganha uma ambientação triste, que irá culminar com seu testemunho e seu 

compadecimento ante a morte de Madalena e a ruína de Paulo Honório. E a Fazenda 

que cresce e evolui aos olhos do leitor é novamente abandonada porque seu dono 

também o foi, primeiro pela esposa, depois por ele próprio. Dessa forma, “o novo 

realismo de Graciliano provoca distorções de imagens para revelar uma realidade mais 

densa do ponto de vista psicossocial.” (ABDALA JR., 2012, p. 183). Pari passu à 

consternação do sujeito observa-se a derrocada local: “O resultado foi desaparecerem a 

avicultura, a horticultura e a pomicultura. As laranjas amadureciam e apodreciam nos 

pés. Deixá-las. Antes isso que fazer colheita, escolha, embalagem, expedição, para dá-

las de graça.” (RAMOS, 1978, p. 162-163) O vazio passa a ser, então, o “sentimento” 

empreendido para o esboço do cenário final marcado pelo desamparo, pelo fracasso e 

pelo perecimento, tanto das terras quanto do eu por ela uma vez substantivado, e o 

estado de entrega acaba por (de)limitar a fazenda: “O jardim, a horta, o pomar – 

abandonados; os marrecos de Pequim – mortos; o algodão, a mamona – secando. E as 

cercas dos vizinhos, inimigos ferozes, avançam.” (RAMOS, 1978, p. 166) 
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A propósito da cidade de Viçosa, esta é encenada sob a perspectiva de um eu 

que confessa não gostar de cidade e demonstra de forma reiterada ranços de uma 

mentalidade aristocrática. Contudo, nas entrelinhas do romance está o que Wayne Booth 

chama de autor implícito, criando uma imagem de si mesmo e do leitor, incorporando 

valores e crenças ao seu trabalho, em prol de um acordo entre ambos e de uma leitura 

bem sucedida, e que, no contexto de São Bernardo, surge como uma voz grave que 

relativiza o advento das cidades e os fenômenos sociais daí resultantes a partir das 

mudanças geradas no cenário rural, lido primeiramente como pertencente ao âmbito de 

Alagoas, mas que, de maneira extensiva, referencia o cenário nacional em 

transformação pela influência do capitalismo. Daí Graciliano abre um precedente para 

que o leitor perceba o lado útil e devastador desse processo, e reflita a respeito da 

desordem escamoteada pelas promessas de ordem e sucesso advindas com a 

modernidade: 

 

Ora, essas coisas se passaram antigamente.  

Mudou tudo. Gente nasceu, gente morreu, os afilhados do Major 

cresceram e foram para o serviço militar, em estrada de ferro.  

O povoado transformou-se em vila, a vila transformou-se em cidade, 

com chefe-político, Juiz de Direito, promotor e delegado de polícia. 

Trouxeram máquinas – e a bolandeira do Major parou.  

Veio o Vigário, que fechou a capela e construiu uma igreja bonita. As 

histórias dos santos morreram na memória das crianças. 

Chegou o médico. Não acreditava nos santos. [...] 

Efetivamente a cidade teve um progresso rápido. Muitos homens 

adotaram gravatas e profissões desconhecidas. Os carros de bois 

deixaram de chiar nos caminhos estreitos. O automóvel, a gasolina, a 

eletricidade e o cinema. E impostos. 

As moças e os rapazes não rodeavam, de braço dado, as fogueiras de 

São João: dançavam o tango, o frevo. (RAMOS, 1978, p. 35)  

 

Ante a transformação do campo com a chegada das máquinas e uma nova forma 

de se estruturar a vida em sociedade, é sugestionada certa resistência a esse modo de 

vida com o relato nostálgico de que antigos costumes e velhos hábitos foram extintos. 

Em contrapartida, as construções, os automóveis, a energia elétrica notificada e o 

surgimento de estabelecimentos como o cinema vão revelar a outra face da 

modernização do espaço, condizente à comodidade proporcionada a seus ocupantes, 

benefício do qual Paulo Honório também se serviu, apesar de relutante aos avanços do 

meio: “Devagarinho, foram clareando as lâmpadas da iluminação elétrica. Luzes 
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também nas casas dos moradores. [...] Luz até a meia-noite. Conforto! E eu pretendia 

instalar telefones.” (RAMOS, 1978, p. 45)  

Na contramão do progresso registrado, a educação é tratada por Paulo Honório 

como um investimento inútil, referenciando o descaso direcionado ao papel da escola e 

à formação dos indivíduos: “Escola! Que me importava que os outros soubessem ler ou 

fossem analfabetos?” (RAMOS, 1978, p. 40) O mesmo ocorre em relação às 

bibliotecas, também consideradas obsoletas a julgar pela suposta ignorância e pelo 

desinteresse dos cidadãos de Viçosa: “Mas bibliotecas num lugar como este! Para quê?” 

(RAMOS, 1978, p. 83) Não obstante, quando o personagem observa que investir na 

construção de escolas pode lhe favorecer, financiando sua influência entre as 

autoridades locais e expandindo seu poder de barganha, eis que este passa a considerar a 

“educação” um bom negócio: “De repente supus que a escola poderia trazer a 

benevolência do Governador para certos favores que eu tencionava solicitar.” (RAMOS, 

1978, p. 41) Além da denúncia ao oportunismo oriundo do investimento cobiçoso em 

educação, e, por conseguinte, da crítica à concepção de escolas como se estas fossem 

simples produtos mercadejáveis, Graciliano também desnuda o funcionamento da 

máquina eleitoral responsável por manejar a cidade: “Não sendo funcionário público, as 

minhas relações com o partido limitavam-se a aliciar leitores, entregar-lhes a chapa 

oficial e contribuir para a música e foguetes nas recepções do Governador.” (RAMOS, 

1978, p. 58) Com efeito, o espaço citadino é moldado com base em (des)valores e 

artimanhas inerentes à prática daqueles que ambicionam administrá-lo, conquistando 

uma posição vantajosa nas relações de poder:   

 

Lamentava, sem dúvida, que o meu partido tivesse ido abaixo com um 

sopro. Que remédio! 

– É comer agora da banda podre. E calado.  

[...] 

– Uma peste! Bradava Azevedo Gondim. Foi um bluff. Ameaças pelo 

telégrafo e pelo rádio, boletins jogados por aeroplanos – todo o mundo 

se pelava de medo. Isto é povo mais covarde que Deus fabricou.  

(RAMOS, 1978, p. 159-160) 

 

A Viçosa de Graciliano ganha uma roupagem voltada a repercutir as condições 

em que se deram as mudanças do interior do país pelo capitalismo e a manutenção das 

relações de poder. O que se vê, através da ambientação proposta, é um intelectual 

comprometido com a problematização dos fatores que resultam na configuração da 

sociedade e do cidadão, cuja voz explora a avaliação fria de seu narrador sobre o que 
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estrutura a sociedade brasileira, promovendo certa intervenção ética sobre a realidade 

que representa, como quem almeja desfazer com o olhar inerte sobre o cenário brasileiro 

e transgredir com a zona de conforto do leitor. E colocando em pauta a transição de uma 

civilização, explora não só as mudanças resultantes no cenário social, mas também nas 

mentalidades daqueles que o configuram. 

 Segundo Antonio Dimas, em Espaço e Romance, num certo sentido, frente à 

tradicional carência de estudos especializados, o romancista brasileiro toma para si a 

incumbência de vasculhar o país em sua geografia, sua história e suas instituições. Mas 

no que diz respeito ao espaço narrativo, o ponto central que orienta a discussão e que 

divide as suas águas condiz à utilidade ou à inutilidade dos recursos decorativos 

empregados pelo narrador em sua tentativa de situar a ação do romance. Em outras 

palavras, Dimas propõe que para a compreensão do espaço que foi moldurado faz-se 

necessário indagar até que ponto os signos verbais utilizados limitam-se apenas a 

caracterizar ou a ornamentar uma dada situação ou em que medida eles a ultrapassam, 

atingindo uma dimensão simbólica e útil àquele contexto narrativo. Mais do que simples 

ornamentação, a paisagem e a ambientação em/de São Bernardo agem em prol de uma 

imagem crítica do espaço agreste em transformação pela ação do capital, trazendo à 

tona uma discussão em torno da mentalidade pré-capitalista, dos mecanismos de poder e 

da mercantilização das coisas.    

Reavendo Collot6, a paisagem ficcional de um país não é o “país” real, mas um 

país como é organizado pelo artista, ou pelo ponto de vista de um observador. É, 

portanto, uma realidade tanto interior quanto exterior, tão subjetiva quanto objetiva. O 

horizonte manifesta essa ambiguidade constitutiva da paisagem. É uma linha imaginária 

que não se encontra reproduzida em mapa algum, cujo delineamento depende, ao 

mesmo tempo, de fatores físicos (relevo, eventuais construções) e do ponto de vista, 

mas este, ao mesmo tempo, abre a paisagem em direção a outros lugares invisíveis, que 

fazem um apelo à viagem e à imaginação. E enquanto horizonte, a paisagem dá tanto a 

adivinhar quanto a perceber: não é um dado objetivo imutável que bastaria reproduzir, é 

um fenômeno que muda segundo o ponto de vista adotado, e que cada um reinterpreta 

em função não somente do que se vê, mas do que se sente e do que se imagina. 

Considerando tais colocações, pode-se inferir que em São Bernardo a paisagem é 

produto da tensão entre experiências do artista e a do personagem Paulo Honório, diante 

                                                 
6 MICHEL, Collot. Poética e filosofia da paisagem; trad.: Ida Alves. Rio de Janeiro: Editora Oficina Raquel, 
2013.  
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das transformações do campo. Logo, a Fazenda São Bernardo e a cidade de Viçosa são 

ilustradas em consonância com as convicções dessas vozes e com a percepção do 

contexto que as perturba, marcada pela instabilidade gerada a partir das contradições 

inerentes à ordem capitalista que se expandiu pelo território nacional e pela decadência 

do sistema latifundiário e da aristocracia. O que se apresenta, então, é um país sob a 

ótica implícita de um intelectual preocupado com os rumos a serem tomados e a de um 

dono de terras que se sente ameaçado pelo progresso, ao mesmo tempo em que visa a se 

beneficiar do mesmo.    .        

Em O romance brasileiro de 30, Adonias Filho menciona que Graciliano Ramos 

não subordina apenas o cenário ao homem, mas no homem penetra em busca de grandes 

problemas que tendem a obscurecer o cenário. Nesse aspecto, ainda segundo o teórico, 

São Bernardo oferece uma visão social e uma percepção psicológica, interpenetrando-se 

o homem e o cenário, renovando a novelística nordestina. E mais, reforça que no trato 

de seus espaços foi demonstrada significativa preocupação estilística, interesse regional 

e acentuado ruralismo, partindo do localismo para o universal, apreendendo a sondagem 

da alma humana através da auscultação de uma determinada zona geográfica. Posto isto, 

a estrutura social subsiste em função do acontecimento humano, e da estabelecida fusão 

do homem com o cenário, daí advindo o drama que transmite a São Bernardo a 

descarga nervosa que promete impactar e inquietar o leitor.      

Com isso, avaliar a paisagem projetada em São Bernardo é, de um lado, refletir 

em torno do que caracteriza e dá consistência ao personagem Paulo Honório, bem como 

à sua trajetória íntima e espacial, e de outro, acessar a perspectiva social de seu autor 

implícito, que presenciou, sentiu e ressentiu a conturbada dinâmica do meio rural 

nordestino pela vontade de lucro e de poder do homem. Desse modo, a paisagem em 

xeque evidencia-se como elemento estético e como recurso favorável à problematização 

das relações de poder que norteiam a (des)organização da sociedade.  

 

2.2. Paulo Honório: um eu-escritor rústico e pré-capitalista, fadado à solidão 

 

Independentemente se provêm da memória, da imaginação, do ato criativo ou 

simplesmente do autor, as personagens são realmente significativas enquanto entidades 

narratológicas que movimentam a ficção de forma peculiar e expressiva, viabilizando a 

interpretação ou a ilusão do real e corporificando não só personalidades, mas 

principalmente valores de uma sociedade em um determinado tempo. E mais, equivalem 
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a imagens criadas com um propósito inventivo congruente à coerência interna da obra, 

considerando que sua natureza, conforme salienta Antonio Candido em “A personagem 

do Romance”7, depende em parte da concepção que preside o romance e das intenções 

do romancista.  

Em “Literatura e Personagem”8, Anatol Rosenfeld sustenta que a ficção é o 

único lugar – em termos epistemológicos – em que os seres humanos se tornam 

transparentes à nossa visão, por se tratar de seres puramente intencionais e projetados 

por orações. E isso a tal ponto que os grandes autores, levando a ficção às suas últimas 

consequências, são capazes de refazer o mistério do ser humano, através da 

apresentação de aspectos que produzem certo jogo de luzes e cores, reconstituindo, em 

determinada medida, a opacidade da pessoa real. Nesse sentido, a obra literária é o lugar 

em que nos defrontamos com seres humanos de contornos definidos e definitivos, 

integrados num denso tecido de valores de ordem cognoscitiva, religiosa, moral, 

político-social, e que agem sob a influência desses valores. Muitas vezes, inclusive, 

debatem-se com a necessidade de decidir-se em face da colisão de valores, passando por 

terríveis conflitos e enfrentando situações-limite em que se revelam aspectos essenciais 

da vida humana: aspectos trágicos, sublimes, demoníacos, grotescos ou luminosos. 

Cabe ao leitor, portanto, contemplar e ao mesmo tempo viver as possibilidades humanas 

que a sua vida pessoal dificilmente lhe permite viver e contemplar.   

Do tecido de São Bernardo, salta aos olhos Paulo Honório, um personagem 

rude, solitário e ganancioso que compartilha suas memórias, angústias e frustrações, 

relevando sua natureza agreste e sua avidez. Sob a orientação deste “ser de papel” 

perturbador, o leitor é incitado a percorrer espaços onde são regidas relações de poder 

em que se negligencia o “eu”, o “outro” e os “valores” que fundamentam a vida em 

sociedade, e a acompanhar o penoso processo da escrita de si, concomitante ao de 

autoconsciência desse personagem-escritor. Durante a leitura, é possível notar também a 

capacidade da obra de viabilizar, por intermédio de Paulo Honório, antes uma avaliação 

sobre o homem modificado e norteado pelo capital, do que examinar problemas e 

discussões estritamente regionais ou definições acerca da unidade nacional. 

Em A personagem, Beth Brait menciona que quando a personagem expressa a si 

mesma, a narrativa pode assumir diversas formas: diário íntimo, romance epistolar, 

memórias, monólogo interior. E cada um desses discursos procura evidenciar a presença 

                                                 
7 In: CANDIDO, Antonio et al. (org.). A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 2011, p. 51-80. 
8 Ibidem, p. 9-49. 



32 

 

da personagem, expondo sua interioridade de forma a diminuir a distância entre o 

escrito e o “vivido”. Ao optar por um personagem que revolve seu passado, confessa 

seus pecados e direciona-se a um receptor – nesse caso, o leitor –, Graciliano Ramos faz 

uso de recursos que aproximam São Bernardo do dito romance epistolar e que vão 

corroborar para a configuração de um eu que carece de expor as nuances de sua 

interioridade e trazer à tona sua atual condição. Por assim dizer, Paulo Honório é 

colocado em primeiro plano, e lançado, por ele mesmo, em uma jornada de 

autoconhecimento.        

Tão logo iniciamos a leitura do romance, notamos a sua destreza para, por 

intermédio de Paulo Honório, pôr em xeque a ordem capitalista e os princípios que a 

norteiam: “Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. [...] 

Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria 

as despesas e poria o meu nome na capa.” (RAMOS, 1978, p. 7) Mas não só de 

referências brandas e/ou irônicas a essa doutrina será construída a narrativa. No decorrer 

da trama, o leitor será convocado a testemunhar o processo de desumanização desse 

narrador-autor-personagem, conforme este relata que, em nome de sua estabilidade 

financeira e posição social, renunciou a valores e a preceitos éticos:  

 

A princípio o capital se desviava de mim, e persegui-o sem descanso, 

viajando pelo sertão, negociando com redes, gado, imagens, rosários, 

miudezas, ganhando aqui, perdendo ali, marchando no fiado, 

assinando letras, realizando operações embrulhadíssimas. Sofri sede, 

fome, dormi na areia dos rios secos, briguei com gente que fala aos 

berros e efetuei transações comerciais de armas engatilhadas. 

(RAMOS, 1978, p. 14)   

 
Para evitar arrependimento, levei Padilha para a cidade, vigiei-o 

durante a noite. No outro dia, cedo, ele meteu o rabo na ratoeira e 

assinou a escritura. Deduzi a dívida, os juros, o preço da casa, e 

entreguei-lhe sete contos e quinhentos e cinquenta mil réis. Não tive 

remorsos. (Ibidem., p. 24)  

 

Como a justiça era cara, não foram à justiça. E eu, caminho aplainado, 

invadi a terra do Fidélis, paralítico de um braço, e a dos Gama, que 

pandegavam no Recife, estudando direito. [...] 

Violências miúdas passaram despercebidas. As questões mais sérias 

foram ganhas no foro, graças às chicanas de João Nogueira.  

Efetuei transações arriscadas, endividei-me, importei maquinismos e 

não prestei atenção aos que me censuravam por querer abarcar o 

mundo com as pernas. (Ibidem., p. 38) 
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Dessa maneira, Paulo Honório é apresentado como um indivíduo ardiloso, 

obcecado pelo dinheiro, pelo poder de compra e de manipulação das pessoas, sem 

escrúpulos, agressivo e capaz de quaisquer atitudes em razão do enaltecer de uma 

condição opulenta e prestigiosa. Contradizendo a imagem corriqueira de homem do 

campo honesto e humilde, eis que perturba o leitor ora com a sua ganância, ora com a 

frieza e a severidade como trata seus pares e relata seus feitos. Seu discurso suscita a 

necessidade de repensarmos princípios mercantilistas que regem nossa sociedade 

fazendo com que valorizemos o “ter” em detrimento do “ser”. Além do mais, 

sustentando postura e olhar endurecidos sobre o quê, quem o cerca e ante suas manobras 

visando a se apropriar de coisas, cargos, lugares e pessoas, Paulo Honório manifesta ser, 

inicialmente, alguém que prioriza ganhos materiais e uma posição vantajosa em relação 

ao outro, o que o impede de construir uma relação harmoniosa com as demais 

personagens. Endurecida é também a aparência da personagem em relevo ao denunciar 

uma imagem calejada, traços de um envelhecimento precoce, provenientes de uma 

trajetória de vida árdua, sem vaidades ou cuidados com o corpo e o seu peso:         

 

Começo declarando que me chamo Paulo Honório, peso oitenta e 

nove quilos e completei cinquenta anos pelo São Pedro. A idade, o 

peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e 

cabeludo, têm-me rendido muita consideração. Quando me faltavam 

estas qualidades, a consideração era menor. (RAMOS, 1978, p. 12) 

 

Apesar do físico consumido, o narrador-personagem observa que a essa altura de 

sua vida tem mais “consideração”, ou melhor, mais influência e importância, como 

quem pretende anunciar o que está por vir: a narração das várias batalhas que este 

precisou travar em prol da conquista de sua notoriedade e autoridade, tão almejadas. 

Sendo o narrador também o protagonista, este sobressai, tal como seus valores, sua 

perspectiva e seus objetivos, mas não necessariamente a obra fica reduzida a uma 

avaliação íntima e ideológica desse eu. A respeito, afirma Fernando Cristóvão, em 

Graciliano Ramos: estrutura e valores de um modo de narrar, que a adoção do ponto 

de vista nesta situação centra a narrativa no narrador, mas não se limita a analisar-lhe 

ideias e sentimentos em detrimento da análise e descrição do mundo exterior. Mais 

precisamente, o estudioso alega que, para Graciliano, tomar o ponto de vista da primeira 

pessoa e centrar-se sobre o protagonista principal é resultado de uma exigência de 

objetividade e revela uma concepção de verdade romanesca que não difere muito da 

concepção de verdade histórica nos escritos biográficos. Isto é, o recurso da narrativa 
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em primeira pessoa não está a serviço duma experiência pessoal “porque é o homem 

universal que se procura analisar com precisão, e não a experiência limitada de pessoas 

limitadas” (CRISTÓVÃO, 1986, p. 17-18). E se é o homem que está sempre em 

questão, ergue-se uma problemática de natureza existencial: 

 

Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de 

uma vez. Ela se revelou pouco a pouco, e nunca se revelou 

inteiramente. A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida 

agreste, que me deu uma alma agreste.  

E, falando assim, compreendo que perco tempo. Com efeito, se me 

escapa o retrato moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? 

Para nada, mas sou forçado a escrever. (RAMOS, 1978, p. 92) 

 

Compreender sua esposa, os motivos que a levaram a cometer suicídio e a 

parcela de culpa que lhe cabe pela tragédia que marcou seus dias de Fazendeiro 

abastado, é, sem dúvida, a principal razão que impulsiona Paulo Honório a escrever. 

Conforme o faz, necessariamente precisa lidar com seus traumas, enquanto revisita suas 

memórias e repensa suas ações.  Fernando Cristóvão lembra ainda que narrar obriga 

quem o faz a situar-se perante as pessoas e os acontecimentos, interpretando-os. 

Mediante a isso, Paulo Honório tem acesso ao saber que procura, ampliando sua 

capacidade interpretativa, e à proporção que olha o passado para entender os 

acontecimentos, a tarefa de escrever obriga-o a realizar uma série de operações que lhe 

permitirão passar da confusa síntese inicial conservada pela memória a uma síntese final 

que envolve juízos de valor. Fernando Cristóvão esclarece que, na análise que ocorre 

entre essas duas sínteses, Paulo Honório tem a chance de selecionar, ordenar, esquecer 

ou reter o que é importante e significativo, afirmando-se continuamente como sujeito 

distinto do objeto: “Reproduzo o que julgo interessante. Suprimi diversas passagens, 

modifiquei outras.” (RAMOS, 1978, p. 71) Nessas condições, a escrita tem, para Paulo 

Honório, uma função catártica através da qual busca passar a limpo seus atos e depurar 

sua culpa, além de proporcionar uma oportunidade para o eu que narra refletir acerca de 

si mesmo: “Agitam-se em mim sentimentos inconciliáveis: encolerizo-me e enterneço-

me; bato na mesa e tenho vontade de chorar.” (RAMOS, 1978, p. 94) 

Outra função atribuída ao ato de escrever, no contexto de São Bernardo, que 

influencia diretamente na composição do personagem Paulo Honório, é aquela com 

vistas a enfatizar uma posição favorável, uma vez que sobressai das linhas do texto, 

detém as rédeas da narrativa e consegue certa superioridade, seja por favorecimento do 
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foco escolhido, seja pelo status de escritor conquistado, mesmo que por tempo limitado. 

Portanto, narrar suas próprias experiências e “contribuir para o desenvolvimento das 

letras nacionais” promove não só reflexões de caráter existencial e voltadas à 

autoconsciência, como também a configuração do perfil prepotente desse eu que se 

desloca de um estado de natureza em direção a um estado de cultura: 

 

Paulo Honório, com rudeza que lhe é própria, declara que se colocou 

acima dos da sua classe, sem dúvida pela prosperidade que conseguiu 

atingir, mas ainda pela realização de sua obra literária. Se a vaidade 

não vai mais longe, nem joga com a situação de escritor para criar 

ascendente no seu meio, isso acontece, unicamente porque escrever 

um romance lhe aparece, em circunstâncias especiais, como ato de 

lucidez dolorosa de quem só pretende ver claro. (CRISTÓVÃO, 1986, 

p. 329)  

 

Contudo, para um estado de cultura, alguns obstáculos precisam ser superados, e 

o primeiro deles é a própria língua, já que Paulo Honório confessa abertamente não ter 

habilidade para articulá-la formalmente e de maneira refinada. Voltando às páginas 

iniciais, encontramos tal repercussão a respeito da linguagem, motivada pelos 

questionamentos e as colocações de Paulo Honório a respeito da atividade da escrita a 

que ele se lançou: “João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com 

períodos formados de trás para diante. Calculem.” (RAMOS, 1978, p. 7) A discussão 

em torno de qual linguagem lançar mão para escrever sua obra traz à tona certa crítica 

ao padrão estético clássico e a questão da metalinguagem, na medida em que se 

contesta, dentro de um texto literário, o próprio fazer literário. Sobre isso, Fernando 

Cristóvão ressalta que o autor de São Bernardo traz, sobremaneira, um tipo de narrador 

que tece reflexões metalinguísticas em sentido amplo, capaz de abranger o que também 

poderia ser chamado de metaliterário, corroborando para a percepção da linguagem 

pelas vias da objetividade, no que tange a seu uso e funcionamento. A essa atitude 

metalinguística, soma-se a capacidade de (des)construção do romance a contrapelo de 

uma linguagem literária acadêmica e bem comportada, e o esforço progressivo, árduo e 

doloroso de Paulo Honório, que opta por um contar seco, sóbrio e inculto, contrariando 

a postura peculiar de um narrador que obedece a uma seleção vocabular mais cuidadosa. 

O vocabulário duro e grosseiro erguido pelo personagem em destaque, principalmente 

nos embates com Gondim, vai de encontro à preocupação formal inerente a quem 

escreve, surpreendendo o leitor que se vê diante de um narrador-autor inexperiente e 

bruto quanto ao manuseio das palavras:  
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– Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o troço. Está 

pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa 

forma!  

Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os 

cacos da sua pequenina vaidade e replicou amuado que um artista não 

pode escrever como fala. 

– Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? 

Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode.  

– Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura Seu Paulo. A 

gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar 

palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, 

ninguém me lia. (RAMOS, 1978, p. 9) 
 

Ao mencionar que não se pode escrever como se fala simplesmente “porque 

não”, e “porque sempre foi assim”, o personagem Gondim referencia a concepção 

arbitrária ou mesmo intransigente e arcaica há muito mantida em torno da língua, e que 

ainda contribui para o delimitar do processo de escrita. As colocações de Paulo Honório 

veiculadas através de uma fala simples, objetiva, enérgica e por vezes vulgar, 

enaltecem, pois, um discurso que reivindica a liberdade formal, negando velhas formas 

e favorecendo uma escrita desenvolvida com recursos próprios, porém sem menosprezar 

a responsabilidade atribuída àqueles que escrevem e as competências necessárias a este 

trabalho: “[...] esta pena é um objeto pesado. Não estou acostumado a pensar. [...] Volto 

a sentar-me, releio estes períodos chinfrins.” (RAMOS, 1978, p. 10) Mais ainda, 

evidencia de forma inovadora a dessacralização da linguagem: “Também pode ser que, 

habituados a tratar com matutos, não confie suficientemente na compreensão dos 

leitores e repita passagens insignificantes.” E “[...] digo a mim mesmo que esta pena é 

um objeto pesado. Não estou acostumado a pensar.” (RAMOS, 1978, p. 10) O que fica 

é a maneira de narrar típica de um fazendeiro que prefere o essencial ao ornamento, 

reconhecendo suas limitações no que diz respeito à tarefa de acertar o código e afiná-lo 

às expectativas de um leitor mais exigente, consciente da natureza de suas habilidades:  

 

O que é certo é que, a respeito de letras, sou versado em estatística, 

pecuária, agricultura, escrituração mercantil, conhecimentos inúteis 

neste gênero. Recorrendo a eles, arrisco-me a usar expressões 

técnicas, desconhecidas do público, e a ser tido por pedante. Saindo 

daí, a minha ignorância é completa. E não vou, está claro, aos 

cinquenta anos, munir-me de noções que não obtive na mocidade. 

(RAMOS, 1978, p. 11) 
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Durante a sua trajetória como narrador e escritor, Paulo Honório revela-se, pois, 

um sujeito rústico, mas de extrema lucidez, afeito ao campo, dedicado sobremaneira ao 

trato da terra e dos animais com intenção mercantil, cuja essência versa pela vontade de 

poder que o coloca na posição de algoz. Um eu desconcertado e sem pudores que, além 

de esboçar uma avaliação fria sobre o jogo de interesses e a prática de manipulação que 

estruturam a sociedade brasileira, relata o próprio fim trágico marcado pela solidão, pela 

culpa e pela ruína, classificando os 50 anos passados de sua vida como falhados e 

inúteis, porque apesar de prósperos no que diz respeito à conquista de bens, não lhe 

deram a felicidade almejada:  

 

Sou homem arrasado. Doença? Não. Gozo de perfeita saúde. [...] 

O que estou é velho. Cinquenta anos pelo S. Pedro, Cinquenta anos 

perdidos, cinquenta anos gastos sem objetivo, a maltratar-me e a 

maltratar os outros. O resultado é que endureci, calejei, e não é um 

arranhão que penetra esta casca espessa e vem ferir cá dentro a 

sensibilidade embotada. 

Cinquenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se uma pessoa a 

vida inteira sem saber para quê! Comer e dormir como um porco! 

Como um porco! Levantar-se cedo todas as manhãs e sair correndo, 

procurando comida! E depois guardar comida para os filhos para os 

netos, para muitas gerações. Que estupidez! Que porcaria! Não é bom 

vir o diabo e levar tudo? (RAMOS, 1978, p. 165) 

 

Segundo Benjamin Abdala Jr.9, embora com traços individuais que o configuram 

como uma personagem muito bem construída do ponto de vista psicossocial, Paulo 

Honório não é apenas um fazendeiro nordestino, nem apenas um fazendeiro brasileiro. 

Sua práxis, da ação prática às estruturas mentais, pode ser extensiva ao capitalista 

brasileiro, tanto do campo como da cidade, um modelo que mantém recorrências 

supranacionais de um eu dedicado ao capital. Contudo, o teórico sublinha que há 

contradições em Paulo Honório, já que ao mesmo tempo em que representa o 

empresário burguês, referencia a ideologia senhorial e patriarcal, elucidando um embate 

ante a transitoriedade das mentalidades, incentivado pelas exigências e os valores 

relevados com os tempos modernos. O romance São Bernardo conta, pois, a “tragédia 

pessoal de Paulo Honório, mas poderia ser vivida por outros atores do ‘capitalismo 

selvagem’ brasileiro, em qualquer parte do país.” (ABDALA JR., 2012, p. 34) 

A imagem que prioritariamente nos é passada é a de um sujeito disposto a 

manipular forçosamente a realidade que o cerca para que esta lhe seja proveitosa, e ele o 

                                                 
9 ABDALA JR., Benjamin. Literatura Comparada & Relações Comunitárias Hoje, São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2012. 
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faz objetivando uma condição financeira satisfatória acima de tudo: “Eu não sou 

preguiçoso. Fui feliz nas primeiras tentativas e obriguei a fortuna a ser-me favorável nas 

seguintes.” (RAMOS, 1978, p. 38) Em nome desse projeto de vida, abre mão do amor, 

dado como perda de tempo, mantendo uma couraça que o evidencia como insensível e 

calculista: “Não me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre me pareceu que 

mulher é um bicho esquisito, difícil de governar.” (RAMOS, 1978, p. 54) O machismo 

inerente à essência patriarcal do personagem é outro fator que dificulta a manifestação 

do amor, mais um agravante para sua desarmonia com Madalena, posto que a enxerga 

como um ser passível de dominação. Paulo Honório não se demonstra aberto a ouvir ou 

considerar opiniões alheias às suas, principalmente no que diz respeito à Fazenda São 

Bernardo, e a intransigência com que recebe as sugestões e perspectivas que lhe 

chegam, hostiliza e amordaça o emissor: “Cada macaco no seu galho. Que diabo! Eu 

nunca andei discutindo gramática. Mas as coisas da minha fazenda julgo que devo 

saber. E era bom que não viessem dar lições. Vocês me fazem perder a paciência.” 

(RAMOS, 1978, p. 91) Enquanto proprietário, sua sensatez dirige-se apenas à 

manutenção da Fazenda a fim de mantê-la produtiva. No tocante à relação com as 

personagens, sobretudo com aquelas que julga dependentes, a prudência e o jeito são 

deixados de lado, cabendo à linguagem refletir um temperamento colérico e 

imponderado: “– Vá amolar a puta que o pariu. Está mouca, aí com a sua carinha de 

santa? É isto: puta que a pariu. E se achar ruim, rua. A senhora e a boa de sua sobrinha, 

compreende? Puta que a pariu as duas.” (RAMOS, 1978, p. 128) 

O modo como a narrativa é desenvolvida por Paulo Honório, que se dedica a 

acessar suas lembranças e tecer confissões a respeito do próprio projeto de escrita, de 

sua história, ações, sensações e arrependimentos, faz com que o leitor contemple uma 

ficção ao gosto desse eu-escritor pronto a censurar episódios que julga inapropriados ou 

desnecessários ao fim comunicativo de sua obra, e inclinado a se exceder por desconfiar 

de que nem todos o compreenderão: 

 

Há fatos que eu não revelaria, cara a cara a ninguém. Vou narrá-los 

porque a obra será publicada em pseudônimo. [...] 

Continuemos. Tenciono contar a minha história. Difícil. Talvez deixe 

de mencionar particularidades úteis, que me pareçam acessórias e 

dispensáveis. Também pode ser que, habituado a tratar com matutos, 

não confie suficientemente na compreensão dos leitores e repita 

passagens insignificantes. (RAMOS, 1978, p. 10) 
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 O percurso realizado com a leitura de São Bernardo leva-nos a um sujeito 

amargurado, marcado pela rigidez das circunstâncias que o motivaram a ambicionar o 

lugar do empregador opressor, pela implacabilidade imanente à corrida desenfreada 

rumo a uma condição financeira privilegiada, e desfigurado pelo sofrimento ante a 

solidão imposta por aqueles que renunciaram senão ao trabalho em sua Fazenda, à sua 

companhia e ao tipo de vida que oferecia: “Hoje não canto nem rio. Se me vejo ao 

espelho, a dureza da boca e a dureza dos olhos me descontentam.” (RAMOS, 1978, p. 

168) Alguém que confessa ter sustentado por muito tempo a figura do proprietário ávido 

por riqueza, egoísta, ríspido e descrente em relação ao outro, sugerindo ter sido 

transformado pela passagem de Madalena em sua vida, principalmente no que diz 

respeito à rejeição demonstrada por ela à pessoa que ele era e a tudo que tinha, recusa 

essa certificada com seu suicídio:  

  

Madalena entrou aqui cheia de sentimentos e bons propósitos. Os 

sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o 

meu egoísmo. 

Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu 

qualidades tão ruins. 

E a desconfiança terrível que me aponta inimigos em toda a parte! 

(RAMOS, 1978, p. 170) 

 

Paulo Honório parece se esforçar por deixar algum registro de sua passagem 

pela terra, visto que não há quem lembre ou queira lembrar-se de sua existência. 

Invadido pelo desgosto, projeta-se deformado, chegando ao patamar de uma aberração 

aos moldes do temido lobo mau dos contos de fadas: “Foi este modo de vida que me 

inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos 

diferentes dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme, uma boca enorme, dedos 

enormes.” (RAMOS 1978, p. 171)  

 Em suma, São Bernardo nos proporciona um personagem vasto porque 

referencia o coronelismo local, incita a mentalidade colonial e patriarcal retrógrada, e a 

ambição e o pragmatismo burgueses, questões oportunamente levantadas a favor da 

problematização da dinâmica política, social e cultural de seu tempo, de seu espaço e 

para além. De jovem órfão, miserável e explorado, Paulo Honório passa a golpista, a 

influente proprietário e, finalmente, a empreendedor decadente que assume ter 

fracassado e sido cruel, especialmente com sua esposa Madalena. Suas multifaces 

exercitam a nossa percepção a respeito da conduta humana sob as rédeas do capital e da 
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tragédia anunciada quando se perde a humanidade que nos aproxima. Desta maneira, 

Graciliano Ramos enfatiza a importância de reconsiderarmos posturas e valores que 

fatidicamente nos conduzem à desumanização e à solidão, e de enxergarmos o eu e o 

outro como protagonistas de uma sociedade menos desigual. 

 

2.3. Os sujeitos como mercadoria: indivíduos coisificados e mensurados pela 

utilidade 

 

Com o avanço do Capitalismo, a produção voltada para a subsistência é 

substituída pela de mercado, e aos trabalhadores, despossuídos de seus instrumentos de 

produção, restou a venda de sua força de trabalho, o que contribuiu para a inserção dos 

mesmos no processo produtivo e para a divisão do mundo capitalista em duas grandes 

classes: os donos do capital e os vendedores da força de trabalho. A partir de então, 

aqueles que dependem da compra ou contratação de sua capacidade de trabalhar são 

concebidos como mercadoria, subordinados à lei da oferta e da procura, e subjugados à 

lógica do capital que prima pela geração de lucro à custa de uma produtividade não 

paga integralmente. Em outras palavras, porque “a vontade capitalista é certamente de 

ficar com o mais possível” (MARX, 2004, p. 21), o preço pago ao trabalhador não 

acompanha o montante de sua produção, arrastando-o para uma condição subalterna em 

que, por vezes, sequer consegue suprir as necessidades mais urgentes de sua família. 

Sujeitos ao mercado, muitos vivenciam propostas e situações vexatórias que tendem a 

propiciar sua desumanização. 

Em São Bernardo, lançando mão de um discurso austero que nega as utopias, 

Graciliano Ramos referencia a lógica supracitada na medida em que apresenta, na voz 

de um narrador-personagem dono de capital, circunstâncias inumanas inerentes à 

relação patrão/empregado, mais precisamente representada pelas dicotomias 

explorador/explorado e proprietário/propriedade, que vão ratificar o estado de 

subalternidade e precariedade dos trabalhadores do interior do Brasil e para além. Outra 

importante referência se dá com a denúncia da perspectiva calculista do contratante 

sobre aquele que possivelmente está apto a ser contratado. Ao descrever Casimiro 

Lopes, por exemplo, Paulo Honório ilumina características desejadas pela sua classe: a 

eficiência aliada à prontidão, a servidão, a fidelidade, uma vez que configuram uma 

mão-de-obra ideal aos interesses capitalistas, já que assim traçada, esta não ameaça o 

vínculo de subordinação estabelecido: “Casimiro Lopes, que não bebia água na ribeira 
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do Navio, acompanhou-me. Gosto dele. É corajoso, laça, rasteja, tem faro de cão e 

fidelidade de cão.” (RAMOS, 1978, p.15) Não em vão, Casimiro é comparado a um 

cão. Sua postura chega a despertar a admiração de Paulo Honório, tamanha a sua 

presteza e serventia.   

No romance, os trabalhadores são por vezes rebaixados e tratados com 

hostilidade, e o fator nascimento é posto em xeque como quem almeja incitar uma 

discussão acerca das diferenças de classe e do suposto merecimento à prosperidade dos 

que provém de famílias abastadas. Em determinado ponto, a ação de trabalhar é posta 

como um motivo para se envergonhar, e a imagem do trabalhador é equiparada à de um 

ladrão de galinhas:  

 

– Há por aí umas pestes que principiaram como o senhor e arrotam 

importância. Trabalhar não é desonra. Mas se eu tivesse nascido na 

poeira, por que havia de negar? 

Tentou envergonhar-me: 

– Trabalhador alugado, hem? Não se incomode. O Fidélis, que hoje é 

senhor de engenho, e conceituado furtou galinhas. (RAMOS, 1978, p. 

28)  

 

 Face à dura realidade dos trabalhadores rurais constatada, Paulo Honório releva 

que para superar a categoria de explorado é preciso labutar menos e abocanhar as 

“oportunidades” que aparecem: “Tenho visto criaturas que trabalham demais e não 

progridem. Conheço indivíduos preguiçosos que têm faro: quando a ocasião chega, 

desenroscam-se, abrem a boca – e engolem tudo.” (RAMOS, 1978, p. 37) O que fica 

sugerido é que não há meios de um empregado vencer sua inferioridade senão através 

de uma postura astuciosa que demande intuições e práticas inclinadas a negar o senso 

moral e de coletividade em nome de sua ascensão individual.      

 Ainda que oriundo da classe dos trabalhadores, quando na posição de 

proprietário, Paulo Honório assume uma conduta definida pela tirania e rispidez com 

que trata seus empregados: “Estirei os braços, fatigado de haver passado o dia inteiro ao 

sol, brigando com os trabalhadores.” (RAMOS, 1978, p. 44) No fragmento, Paulo 

Honório salienta com naturalidade seu posto de explorador da mão-de-obra, cargo que 

ocupa na divisão do trabalho estabelecida na Fazenda São Bernardo. E seu discurso 

demonstra-se isento de culpa ou preocupação com o rebaixamento e a humilhação 

promovidos, tendo em vista que exalta o cansaço sentido no cumprimento de sua tarefa 

nada honrosa de açoitar física e/ou psicologicamente seus funcionários, desprezando a 
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gravidade do ato em si, retratado, então, como simples atribuição de seu ofício. Nesse 

contexto em que a propriedade cresce pela força, massacrando os indivíduos, sendo 

palco da vontade de poder e da intenção de lucro, as personagens são apresentadas sob o 

foco da desumanização, destituídas de direitos, privilégios e de sua própria humanidade. 

Por superestimar a produtividade, o lado burguês de Paulo Honório repudia o descanso 

e insinua que o trabalhador tem regalias, beneficiando-se dos feriados, das doenças, das 

idas à igreja e à feira:        

   

Aqui nos dias-santos surgem viagens, doenças e outros pretextos para 

o trabalhador gazear. O domingo é perdido, o sábado também se 

perde, por causa da feira, a semana tem apenas cinco dias, que a igreja 

ainda reduz. O resultado é a paga encolher e essa cambada viver com 

a barriga tinindo. (RAMOS, 1978, p. 51) 

 

Consoante Jorge de Souza Araújo, em Graciliano Ramos e o desgosto de ser 

criatura, Graciliano denuncia o sertão como vítima antagônica das forças de opressão 

que anestesiam sua vitalidade, e opera concretamente com as contradições sociais e 

econômicas do meio determinando exclusões e a solidão pânica dos indivíduos, que em 

São Bernardo correspondem a inquilinos do “inferno agrário”, fustigados pelas seitas da 

ignorância e da estupidez. Sob o ângulo da reificação com que o capitalismo opera seus 

efeitos sobre as realidades social e humana, discussões são erguidas a propósito de 

comportamentos, sentimentos e reações propensas à degradação, delineados pela ruína 

de valores. Desse modo, o Mestre Graça manifesta criticamente uma aversão à miséria 

da existência e à existência da miséria, sendo esta última reprodutora de infinitos canais 

de subordinação humilhante e perversa. 

 Em certa instância do romance, trabalhadores e eleitores são equiparados e 

apresentados sob o prisma da alienação, como indivíduos iludidos que se permitem 

viver acreditando em sua efetiva participação, senão nas decisões tomadas para o 

funcionamento da propriedade, naquelas voltadas para o bom andamento da sociedade. 

Em outras palavras, comenta-se a ingenuidade do povo brasileiro e em especial a dos 

trabalhadores que creem em seu protagonismo, sem se dar conta do quanto são 

domesticados e manejados por uma classe dominante que se beneficia de sua 

capacidade produtiva: 

 

A gente se acostuma com o que vê. E eu, desde que me entendo, vejo 

eleitores e urnas. Às vezes suprimem os eleitores e as urnas: bastam 
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livros. Mas é bom um cidadão pensar que tem influência no governo, 

embora não tenha nenhuma. Lá na fazenda, o trabalhador mais 

desgraçado está convencido de que, se deixar a peroba, o serviço 

emperra. Eu cultivo a ilusão. E todos se interessam. (RAMOS, 1978, 

p. 62)  

 

 São Bernardo revolve o âmago da miséria social e ética de nossa civilização por 

meio de personagens que referenciam os emparedados pelo mundo oco das relações de 

troca na comunidade de exclusões que subsidiamos. Outrossim, a partir de ligações 

interpessoais mediadas pelo interesse e pela utilidade, é posta em xeque a 

descartabilidade dos sujeitos, tidos como mercadoria, quando não detêm mais valor de 

uso. Levando em conta as considerações de Marx10 em torno da mercadoria, sabemos 

que esta é, antes de tudo, uma coisa, a qual pelas suas propriedades satisfaz 

necessidades humanas de qualquer espécie e que cada uma dessas coisas é um todo de 

muitas propriedades a viabilizarem sua utilidade. Por sua vez, a utilidade de uma coisa, 

determinada pelas suas propriedades, a faz ter um valor de uso. E levando em conta que 

o objetivo deste subcapítulo é tratar do caráter de mercadoria conferido aos sujeitos que 

perpassam o romance São Bernardo, podemos destacar que enquanto mercadorias, e, 

portanto, coisas, determinadas personagens saltam das linhas do texto como pretexto à 

relativização de seu valor de uso:  

 

– Outra coisa. Continuou Madalena. A família de Mestre Caetano está 

sofrendo privações. 

– Já conhece Mestre Caetano? Perguntei admirado. Privações, é 

sempre a mesma cantiga. A verdade é que não preciso mais dele. Era 

melhor ir cavar a vida a fora.  

– Doente... 

– Devia ter feito economia. São todos assim. Imprevidentes. Uma 

doença qualquer, e isto: adiantamentos, remédios. Vai-se o lucro. 

– Ele já trabalhou demais. E está tão velho! 

– Muito, perdeu a força. Põe a alavanca numa pedra pequena e chama 

os cavouqueiros para deslocá-la. Não vale os seis mil-réis que recebia. 

(RAMOS, 1978, p. 88) 
 

 O excerto salienta a banalização das “privações” humanas, associadas a 

insatisfatórias condições de trabalho, e o desabono da força produtiva em questão, 

constatada a fragilidade do corpo de Mestre Caetano, castigado pelo tempo e pelos 

esforços em sua trajetória de serviços braçais pesados e mecânicos. Abalado pelo 

                                                 
10 MARX, Karl. O capital. Vol. I livro I. Trad. De Régis Barbosa e Flávio R. Kothe. São Paulo: Editora Nova 
Cultura LTDA, 1996.  



44 

 

desgaste do corpo e impossibilitado de voltar às atividades como outrora, Mestre 

Caetano é desprezado por Paulo Honório que não lhe atribui mais valor de uso ou troca, 

sugerindo, inclusive, que o mesmo seja banido da fazenda, haja vista sua inutilidade.         

 São Bernardo denuncia, ainda, a não extensão das leis trabalhistas instituídas por 

Vargas ao espaço sertanejo e, por conseguinte, a persistência do trato desumano 

direcionado aos trabalhadores rurais, submetidos a precárias condições de produção, a 

penosas práticas de incentivo aos afazeres e a abusivas jornadas de trabalho. 

Comunicam-se, pois, as formas de coerção e exploração estabelecidas com a associação 

do capital ao trabalho pela burguesia e a rendição do trabalhador aos que concentram o 

poder de compra nas mãos:  

 

– Já para as suas obrigações, safado. 

– Acabei o serviço, Seu Paulo, gaguejou Marciano perfilando-se. 

– Acabou nada!  

– Acabei, senhor sim. Juro por esta luz que nos alumia.  

– Mentiroso. Os animais estão morrendo de fome, roendo a madeira. 

Marciano teve um rompante: 

– Ainda agorinha os cochos estavam cheios. Nunca vi gado comer 

tanto. E ninguém aguenta mais viver nesta terra. Não se descansa.  

Era verdade, mas nenhum morador me havia ainda falado de 

semelhante modo. 

– Você está se fazendo de besta, seu corno? 

Mandei-lhe o braço ao pé do ouvido e derrubei-o. Levantou-se zonzo, 

bambeando, recebeu mais uns cinco trompaços e levou outras tantas 

quedas. A última deixou-o esperneando na poeira. Enfim ergueu-se e 

saiu de cabeça baixa, trocando os passos e limpando com a manga o 

nariz, que escorria sangue. (RAMOS, 1978, p. 98)  
 

 As expressões “safado”, “se fazendo de besta”, “seu corno”, somadas aos atos de 

violência contra o trabalhador, organizam um discurso e uma postura propensa a 

representar uma autoridade exorbitante e arbitrária que rebaixa e aliena seus 

subordinados como estratégia para a manutenção do poder. O narrar gélido da agressão 

ao funcionário da fazenda, enriquecido por detalhes cruéis e abomináveis, promove o 

desconforto do leitor, que experiencia a dor da degradação representada e assiste ao 

horror da desumanização por meio da força. Os métodos de adestramento da classe 

trabalhadora investidos por Paulo Honório problematizam os abusos e o processo de 

coisificação com que o trabalhador precisou lidar no decorrer da história do trabalho.  

 Mais adiante no romance, o sertão alagoano interpretado é reduzido a um triste 

cenário onde coabitam máquinas e homens-máquina: “Aqui não há bilhetes do cinema, 

os acórdãos do tribunal, os assentamentos de batizados, o caderno de contas do padeiro. 
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D. Glória vê máquinas e homens que funcionam como as máquinas.” (RAMOS, 1978, 

p. 106) A fala de Madalena em xeque, dedicada a sublinhar a monotonia do espaço e o 

deslocamento de D. Glória diante da vida que leva e do que é obrigada a ouvir e ver, 

sugere ser a cidade um espaço mais atraente pelas oportunidades e opções que 

proporciona, diferentemente do campo, marcado pela dura realidade daqueles que 

dependem do trabalho, cuja vida demanda privações e esforços que vão para além da 

força humana. E mais, ao ressaltar que “homens funcionam como máquinas” o tema da 

desumanização é novamente colocado em pauta.    

 Ao tratar dos papéis sociais e dos privilégios notados pela forma de vida que 

levam os contratantes, entendidos como detentores do capital, e os contratados, dados 

como mercadoria à disposição das necessidades do mercado, Graciliano nos permite 

refletir sobre a diferença de classes e o desdém dos mais abastados em relação às 

necessidades ou dificuldades dos menos favorecidos, supostamente predestinados à luta 

e a uma vida limitada por maus salários: “A verdade é que não me preocupo muito com 

o outro mundo. Admito Deus, pagador celeste dos meus trabalhadores mal remunerados 

cá na terra, e admito o diabo, futuro carrasco do ladrão que me furtou uma vaca de 

raça.” (RAMOS, 1978, p. 120) O reconhecimento em torno da baixa remuneração não 

representa mudanças na postura do proprietário-contratante, que imediatamente 

transfere a Deus o papel de sarar as deficiências e carências dos trabalhadores por meio 

do reconhecimento espiritual pós-morte de seus esforços, não pagos em vida.        

 Na condição de trabalhador, o personagem Padilha, ex-proprietário de São 

Bernardo e peça fundamental a ser manobrada por Paulo Honório com vistas à 

conquista de seu posto de proprietário, é julgado pela aparência como uma força de 

trabalho sem um valor preciso ou expressivo, o que contribui para uma reflexão sobre 

os critérios para a taxação do preço que incide sobre os homens enquanto mercadorias: 

“– Perguntei qual é o ordenado, tornou Padilha timidamente. Coitado! Tão miúdo, tão 

chato, parecia um percevejo. – Conforme. Nem sei quanto você vale.” (RAMOS, 1978, 

p. 46) Além disso, Padilha corporifica o trato inumano direcionado aos trabalhadores, 

principalmente porque é visto como uma ameaça por seu contratante. Explorado, 

humilhado e denunciando em suas roupas sua difícil rotina de trabalho e a escassez de 

tudo, é, inclusive, alvo de piadas, cruelmente justificadas pela sua aproximação de 

Madalena e pela inclinação à ideologia socialista:    
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Estive quatro meses sem lhe pagar o ordenado. E quando o vi 

sucumbido, magro, com o colarinho sujo e o cabelo crescido, 

pilheriei: 

–Tenha paciência. Logo você se desforra. Você é um apóstolo. 

Continue a escrever os contozinhos sobre o proletário. (RAMOS, 

1978, p. 121) 

 

 Ante a competência de Graciliano Ramos para organizar seus romances em 

torno de suas aspirações, associando a ficção a um processo histórico mais amplo, como 

bem observa Benjamin Abdala Junior11, a questão salarial também é relevante na pauta 

de São Bernardo e também responsável pela coisificação de determinadas personagens. 

Por esse viés, a rotina de trabalho na Fazenda, espaço que pode ser lido como um 

microcosmo da sociedade, instável e problemático, é uma oportunidade para a discussão 

em torno das injustiças sociais, inclusive, no que diz respeito ao não reconhecimento 

financeiro pelos esforços do trabalhador que acaba por ser render ao silêncio face à 

inutilidade da espera por aumento e a fim de evitar sua temida destituição: “– Está certo. 

Sempre na linha, e por fim uma desta! Entra ano e sai ano, e o trouxa do empregado no 

toco, direito como um fuso, cumprindo as obrigações, procurando agradar. Quando 

espera aumento de ordenado, lá vem pontapé.” (RAMOS, 1978, p. 133) 

Gradativamente assistimos à intensificação do processo de reificação das 

personagens que, passivas e automatizadas pela forma de trabalho e pela força que as 

arruína e transforma sua natureza animada, passam a contrair um caráter inanimado. 

Nessa trajetória, não faltou a degradação psicológica, tampouco a física, reportadas 

através da violência com que eram tratadas e das expressões utilizadas para referenciá-

las, como “brutos escuros, sujos, fedorentos a pituim” (RAMOS, 1978, p. 137-138), 

dentre outras qualidades depreciativas. Na outra ponta, e também destituído de sua 

humanidade pelo capital está Paulo Honório, com toda a sua prepotência contemplando 

seu patrimônio e a confirmação de seu espaço naquela sociedade atrelada ao conforto 

assegurado pela dependência estimulada com a coisificação daqueles que lhe servem de 

mão-de-obra:   

 
E quando assim agigantados, vemos rebanhos numerosos a nossos 

pés, plantações estirando-se por terras largas, tudo nosso, onde vive 

gente que nos teme, respeita e talvez até nos ame, porque depende de 

nós, uma grande serenidade nos envolve. Sentimo-nos bons, sentimo-

nos fortes. (RAMOS, 1978, p. 142-143) 

                                                 
11 ABDALA JR. Benjamin. Literatura Comparada & Relações Comunitárias Hoje. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2012.   
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A crise que abalou a estabilidade econômica da Fazenda e a solidão a que foi 

lançado não foram suficientes para sensibilizar e humanizar Paulo Honório que insiste 

em reafirmar seu desejo de que as coisas voltem a ser como antes, ou seja, de que seu 

senhorio continue a vigorar e de que São Bernardo volte a produzir nas mesmas 

condições de outrora. Retomando as contribuições de Jorge de Souza Araújo12, vê-se, 

tão logo, que também prisioneiro da reificação capitalista de modulações de interesses 

individuais sobre o coletivo, em pensamento e ação, Paulo Honório só se ocupa do 

quantitativo e da transformação das subjetividades em moeda e mercancia. Nesse 

sentido, não é espantoso que, ao final da narrativa, enquanto reflete sobre aqueles que o 

serviram, Paulo Honório os classifique como “bichos”, distanciando-os de sua estirpe 

social como quem almeja livrar-se de qualquer associação à classe de origem e ratificar 

seu lugar na sociedade representada:             

 

Está visto que, cessando esta crise, a propriedade se poderia 

reconstituir e voltar a ser o que era. A gente do eito se esfalfaria de sol 

a sol, alimentada com farinha de mandioca e barbatanas de bacalhau; 

caminhões rodariam novamente, conduzindo mercadorias para a 

estrada de ferro; a fazenda se encheria outra vez de movimento e 

rumor. 

[...] 

Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia 

bichos domésticos, como o Padilha, bichos do mato, como o Casimiro 

Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos. Os 

currais que se escoram uns aos outros, lá embaixo, tinham lâmpadas 

elétricas. E os bezerrinhos mais taludos soletravam a cartilha e 

aprendiam de cor os mandamentos da lei de Deus.  

Bichos. Alguns mudaram de espécie e estão no exército, volvendo à 

esquerda, volvendo à direita, fazendo sentinela. Outros buscaram 

pastos diferentes.  

Se eu povoasse os currais, teria boas safras, depositaria dinheiro nos 

bancos, compraria mais terra e construiria novos currais. Para quê? 

Nada disso me traria satisfação.  

Coloquei-me acima da minha classe, creio que me elevei bastante. 

(RAMOS, 1978, p. 166-167) 

 

Graciliano sustenta, pois, um contexto que se (des)constrói a partir da noção de 

propriedade que não se atém a designar o espaço produtivo, mas a conferir às pessoas o 

sentido de bens de consumo adquiridos. Desse modo, pessoas são reduzidas ao estado 

de coisa ou ainda animalizadas, principalmente quando não atendem às expectativas de 

                                                 
12 ARAÚJO, Jorge de Souza. Graciliano Ramos e o desgosto de ser criatura. 2ª ed. Ilhéus, BA: Editus, 
2014.  



48 

 

vantagem nutridas por Paulo Honório que durante a trama se atém a manipulá-las em 

prol de atingir suas pretensões. No entanto, vale advertir que a reificação dos indivíduos 

é configurada não apenas no âmbito do trabalho, mas no plano social e da vida 

sentimental. Por conseguinte, a discussão acerca da situação existencial em São 

Bernardo, definida pelo embate entre a reificação e a humanização de seus personagens, 

inclusive, no que diz respeito a Paulo Honório, conforme comenta Fernando 

Cristóvão13, se estenderá para além dos trabalhadores que percorrem o enredo. As 

personagens Madalena e Margarida, por exemplo, também são mencionadas como 

aquisições por Paulo Honório a julgar pelo tratamento que dá ao casamento com a 

primeira, firmado como um negócio, e ao resgate da segunda, citado como parte de um 

plano ou como mais um de seus empreendimentos. E o que transparece é a importância 

de se rever fundamentos e conceitos que impedem o sujeito moderno de alcançar um 

estado de cultura, como a competitividade desenfreada, o lucro incondicional e a busca 

incessante pelo ter em detrimento do ser já suscitada. 

 Contrariando as expectativas de Paulo Honório, Madalena revelou-se um 

empreendimento laborioso e arriscado devido à sua natureza elevada, manifesta através 

de sua intelectualidade, personalidade, resistência, demarcando uma voz revolucionária 

que perpassa a ficção ao passo que enfatiza uma postura insubordinada, humana e 

sensível. Apresentada como uma figura forte e de extrema competência para o 

relativizar dos fatos, ela edifica a condição da mulher, da professora e valoriza ideais 

socialistas que farão dessa personagem uma ameaça à ordem vigente no plano narrativo 

e para além dele. Considerada uma mulher superior que faz artigos e os publica no 

Cruzeiro, Madalena supera seu tempo e as amarras que a tentam impedir de prosseguir, 

contribuindo senão para a discussão sobre a ascensão e o papel das revistas e dos jornais 

na formação da opinião pública, para o desfazer de uma imagem reacionária em torno 

das mulheres: “Tive, durante uma semana, o cuidado de procurar afinar a minha sintaxe 

pela dela, mas não consegui evitar numerosos solecismos. Mudei de rumo. Tolice. 

Madalena não se incomodava com essas coisas. Imaginei-a uma boneca de escola 

normal. Engano.” (RAMOS, 1978, p. 87) 

O que inicialmente se apresentava como uma proveitosa transação: “Convide a 

Madalena, Seu Paulo Honório. Excelente aquisição, mulher instruída.” (RAMOS, 1978, 

p. 46) revelou-se fadado ao fracasso. Concebida, desde o início, como mais um bem 

                                                 
13 CRISTÓVÃO, Fernando. Graciliano Ramos: estrutura e valores de um modo de narrar. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1986. 
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adquirido, Madalena foi atacada e sufocada até que suas peculiaridades fossem 

reprimidas e a asfixiassem. Sua empreitada adversa ao comportamento bárbaro de seu 

marido: “– É horrível! Bradou Madalena. – Como? – Horrível! Insistiu. – Que é? – O 

seu procedimento. Que barbaridade! Despropósito.” (RAMOS, 1978, p. 99) e a reação 

do mesmo, tomado pela mentalidade de senhor da terra, e de todos que dela dependiam, 

contribuem para o definhamento dessa personagem que termina por suicidar-se, 

tamanha a opressão e o rebaixamento sofridos.  

Retomando as ideias de Jorge de Souza, constata-se que não é o amor que 

movimenta a história do romance de Graciliano Ramos. É justamente o desamor, o 

desencontro, a fratura exposta do desencanto entre os absolutamente diferentes, 

mercantilizados pela estupidez. Além de Madalena, o romance menciona a personagem 

Margarida, senhora responsável pelos escassos cuidados dedicados a Paulo Honório 

enquanto este era jovem e padecia com os percalços de uma vida de desamparo, 

também mercantilizada. Por ela, o narrador-personagem também não consegue 

demonstrar afeto, a enxerga como uma dívida a ser quitada, e, para tal, providencia sua 

instalação na Fazenda a fim de lhe garantir o mínimo necessário até a sua morte, quando 

finalmente será desonerado e terá seu débito saldado: 

 

A velha Margarida mora aqui em São Bernardo numa casa limpa, e 

ninguém a incomoda. Custa-me dez mil-réis por semana, quantia 

suficiente para compensar o bocado que me deu. Tem um século, e 

qualquer dia destes compro-lhe mortalha e mando enterrá-la perto do 

altar-mor da capela. (RAMOS, 1978, p. 12-13)   

 

 Por vezes, a velha Margarida é citada como um fardo, e o valor gasto com ela é 

calculado, proporcionalmente, pelo suposto proprietário, que interpreta a vida na 

Fazenda como moeda de troca ao que lhe foi ofertado na ocasião de sua orfandade. 

Indelicado, faz questão de mencionar o preço atribuído a ela, como quem pretende taxá-

la, ressaltando seu distanciamento. Tratada como mercadoria, até seu transporte rumo a 

São Bernardo é relatado como um feito empreendedor, tanto que é reportado como a 

“remessa da negra” e, durante o transporte, é sugerido certo cuidado para que a mesma 

não estrague, traduzindo sua coisificação: “– Ó Gondim, já que tomou a empreitada, 

peça ao Vigário que escreva ao Padre Soares sobre a remessa da negra. [...] É 

conveniente que a mulher seja remetida com cuidado, para não se estragar na viagem.” 

(RAMOS, 1978, p. 45) 
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 Logo, erguendo em seu romance o tema do trabalhador espoliado e da 

coisificação das pessoas manejadas tais quais bens adquiridos ou como meros artigos de 

troca, Graciliano não só problematiza o sistema dominante e encaminha-nos para a 

necessidade de se restabelecer a humanidade perdida e de se desfazer de um olhar 

comprometido pela ordem capitalista, que tende a enxergar o potencial de mercancia 

dos seres e das coisas, como também comunica uma sociedade em transformação que, a 

princípio, nega o processo de modernização, mas protege a diferença entre classes. 

Assim, põe em xeque o individualismo burguês que se mantém por intermédio da 

marginalização de trabalhadores automatizados, reificados, acumulando privilégios. 

Dessa forma, “Graciliano Ramos, então, atribui poder de corrosão à literatura, e sua 

grandeza está, entre outros fatores, no modo como lida com essa arte no fogo cruzado 

das contradições sociais, pela plena consciência do seu papel de mediador das tensões 

delas decorrentes.”14   

  

                                                 
14 BRUNACCI, Maria Izabel. Graciliano Ramos: um escritor personagem. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2008.   
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3. Vidas Secas: uma história do miserabilismo e da escassez da dignidade  

 

 Em 1932 o sertão experimentou aquela que seria uma das mais terríveis secas já 

registradas, responsável por expulsar diversas famílias de suas terras e transformá-las 

em um aglomerado de flagelados esfomeados e sedentos não apenas por comida e água, 

mas por algo que pudesse devolver-lhes a crença em dias melhores. Contudo, diante da 

migração em massa para as cidades e da ameaça à estabilidade e à segurança dos mais 

abastados que lá viviam, o poder público resolveu isolar parte dos sertanejos em sete 

campos de concentração.         

 Inspirado nas gentes miserandas, esquecidas e repelidas pelo Estado, e/ou 

abusadas pelas classes dominantes, Graciliano Ramos escreve Vidas secas, abrindo 

portas para uma nova estrutura de sentimentos em relação à pobreza generalizada 

acentuada pela estiagem. O que se percebe é que “em presença do drama que se 

desenrola em sua terra, o escritor não podia tomar outra atitude que não fosse a que 

ressalta transbordante de força, de sinceridade, de legítima revolta, da sua obra de 

romancista, toda ela um grito de protesto que ecoou por todo o Brasil.”15 

 Coube, então, ao próximo capítulo, a tarefa de revolver Vidas secas com vistas a 

focalizar sua articulação estética no concernente à notoriedade da condição miserável do 

sertanejo e trabalhador rural, e à repercussão da seca como um problema vasto, com 

implicações econômicas, políticas e sociais, e não como um simples fenômeno 

climático que está na origem de todos os males da região do semiárido nordestino. A 

fim de alcançar esse intuito, será desenvolvida, primeiramente, uma avaliação da forma 

como o sertão é interpretado na ficção, sua personificação, e a extensão simbólica e 

crítica do caráter impiedoso que o delineia. Em seguida, dá-se atenção à composição do 

personagem Fabiano, às circunstâncias e qualidades elencadas pelo autor em prol de 

substanciá-lo e à sua representatividade. Por fim, discute-se a condição de 

insignificância, de invisibilidade das personagens que movimentam a trama, destacando 

a intrigante resistência que explicitam e a linha tênue de esperança que se insinua na 

ficção, apesar de circunscrita pela severidade da seca e pela exclusão social. 

 Para orientar a reflexão proposta, dispõe-se das teorias de Carlos Nejar, sobre o 

estilo de Graciliano; de Rui Mourão, a respeito da forma como a seca e as personagens 

são focalizadas; de Fábio Lucas, por seu estudo acerca das obras regionalistas; de 

                                                 
15 SOROMENHO, Castro. “Um depoimento literário brasileiro: Marques Rebelo (Eddy)”. In: SALLA, 
Thiago; LEBENSZTAYN, Ieda. Conversas/Graciliano Ramos. Rio de Janeiro: Record, 2014, p. 97-100. 
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Benjamin Abdala Jr., Maria Izabel Brunacci e Jorge de Souza Araújo, mais uma vez, 

por seus trabalhos críticos direcionados a desvendar as obras do autor em estudo; de 

Affonso Romano de Sant’ana, devido à sua avaliação estrutural do texto; Bernardo Élis, 

por seu levantamento das tendências regionalistas no Modernismo; Ernest Bloch, por 

sua discussão em torno do princípio esperança, de Carlos Alberto dos Santos Abel, 

pelas sugestões sobre o que motiva a escrita de Vidas secas; e de Antonio Candido, por 

sua análise cuidadosa das pretensões e confissões do escritor a partir da ficção 

selecionada.       

 

3.1. O sertão como oponente e palco da estiagem de tudo. 

 

 Compreender o espaço e a ambientação de Vidas secas é também elucidar a 

essência das personagens que peregrinam pelo romance e acessar determinada ótica 

sobre o contexto de precariedades da vida no campo na década de 30, cenário esse 

delineado não apenas pela seca, que ainda hoje atormenta o sertanejo, mas também 

pelas relações financiadas pelo latifúndio, que por muito tempo sustentou formas pré-

capitalistas de relacionamento, conforme já foi discutido no capítulo a respeito de São 

Bernardo e o será neste e no capítulo em torno de Levantado do chão. A espacialização 

promovida por Graciliano Ramos, e comunicada por um narrador em terceira pessoa e 

onisciente, que lança mão do discurso indireto livre, é, então, tracejada senão pelas 

secas relativas à terra, aos bichos e às gentes, pelas privações patrocinadas por um 

abrutado capitalismo.   

 No primeiro capítulo, denominado “Mudança”, a paisagem que os olhos do 

leitor contemplam é o atribulado e angustiante deslocamento de um grupo de retirantes 

emoldurado a partir do destaque dado à terra vermelha, à sobrevivência de alguns 

poucos juazeiros (que atribuem escassa cor verde ao quadro em execução, à raridade das 

sombras, o que denota a presença incisiva do sol), à evidência das ossadas no caminho, 

à seca dos rios e à assiduidade dos urubus (talvez os maiores beneficiados), à espreita 

por mais uma oportunidade de saciar a fome:       

 

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. 

[...] Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos 

juazeiros apareceu ao longe, através dos galhos pelados da catinga 

rala. [...]  
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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. [...]  

Tinham deixado os caminhos, cheios de espinho e seixos, fazia horas 

que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os 

pés. (RAMOS, 1998, p. 9-10)  

 

 Não em vão, o vermelho é escolhido para caracterizar a planície por onde 

caminham as personagens em busca de condições mínimas de subsistência. A cor em 

evidência confere um tom quente, uma sensação tórrida ao espaço focalizado, e 

possibilita a interpretação de que a terra representada está embebida pelo sangue 

daqueles que não sobreviveram à seca. A folhagem dos juazeiros colocada ao fundo, 

porque em primeiro plano estão os “galhos pelados da catinga rala”, parece relutante, 

suportando o estado de estiagem e a aridez local. Compondo a cena, as personagens, 

referenciadas por meio da informação “procuravam uma sombra”, esforçam-se para 

escapar ao calor, à sede, à fome, ao cansaço e aos urubus. Com efeito, o que se vê é um 

cenário de resistência em meio à intempérie e à possibilidade de morte, uma paisagem 

que se demonstra hostil aos homens, negando a eles água, comida, sombra, moradia ou 

descanso. Colaborando para essa composição penosa, “espinhos” e “seixos” aparecem 

para dificultar ainda mais a trilha percorrida que, então, precisa ser abandonada pelo 

grupo. Mas a via alternativa também se impõe de maneira adversa aos personagens, 

com toda a sua “lama seca e rachada”, vilã dos pés cansados, agora também escaldados. 

Ao leitor fica a imagem do martírio que já de saída caracteriza esses seres de papel, que 

com tanta verdade referenciam os retirantes nordestinos.   

 Pondo fim ao suplício inerente à romaria de Fabiano, sinha Vitória, dos meninos 

e da cachorra Baleia (salvo o papagaio que ficou pelo caminho), o narrador anuncia a 

chegada dos mesmos a uma fazenda, que embora aparentemente morta e, por isso, 

abandonada, passou a ser o refúgio do grupo por algum tempo. “As manchas dos 

juazeiros”, outra vez presente, e “um canto de cerca” que reportava àquele espaço a ser 

explorado suscitaram a esperança de dias melhores. A euforia inicial diante do achado e 

da expectativa por comida e sombra é tamanha, que o chefe daquela família ignora os 

prejuízos da viagem, partindo em direção a um recanto onde pudesse descansar e se 

restabelecer:       

 
As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer, Fabiano aligeirou o 

passo, esqueceu a fome, canseira e os ferimentos. As alpercatas dele 

estavam rasgadas nos saltos, e a embira tinha-lhe aberto entre os dedos 
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rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares, duros como cascos, 

gretavam-se e sangravam.  

Num cotovelo do caminho avistou um canto de cerca, encheu-o a 

esperança de achar comida, sentiu desejo de cantar. A voz saiu-lhe 

rouca, medonha. Calou-se para não estragar força.  

Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma 

ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. 

(RAMOS, 1998, p. 12) 

 

 A fome, o cansaço, os detalhes acerca do estado dos pés de Fabiano comparados 

ao casco dos cavalos e sua voz rouca e medonha, contribuem para um episódio ao 

mesmo tempo repulsivo e comovente de tenacidade. À medida que o narrador esmiúça o 

sofrimento do protagonista, elucidando as alpercatas rasgadas, as rachaduras muito 

dolorosas entre os dedos, os calcanhares que se mostravam rijos, partidos e sangrando, o 

leitor é impactado por uma versão árida do meio rural que castiga seus filhos mais 

desvalidos, e instigado a compadecer-se com a penúria que substancia os fatos 

encenados. Como bem observa Carlos Nejar16, em Graciliano Ramos o estilo tipifica a 

escassez sofrida pelo seu povo e região, com todas as suas catingas e pedras, e ao fazer 

brotar de sua linguagem a escassez do espaço e dos homens, ele reflete a míngua, 

desejando a fartura. A propósito, declara Benjamin Abdala Jr17 que a contextualização 

lançada mão por Graciliano traz marcas subjetivas de quem aspira por um mundo mais 

amplo, de quem não aceita as coisas como elas se configuram para seus atores sociais. 

Em outras palavras, o que é pretendido ao relevar um contexto de carências delimitado 

pelo campo situacional da práxis de cada um desses indivíduos é estabelecer um diálogo 

com a possibilidade de seu avesso, isto é, com formas libertárias e não precárias de 

existir nesse mundo. 

 Além da paisagem inaugural constituída pela dolorosa circunstância do processo 

migratório relatado, o espaço representado pela Fazenda encontrada é também de suma 

importância para a compreensão da discussão proposta e da finalidade comunicativa de 

Vidas secas. Designada pelas próprias personagens como “terra alheia”, haja vista ter 

sido achada, cuidada para outrem, e nunca adquirida, a propriedade em questão 

configura-se como um espaço de passagem. Por razões climáticas e sociais, não há um 

apego real ao lugar representado, só uma tentativa temporária de aproveitamento do 

                                                 
16 NEJAR, Carlos. História da literatura brasileira: da carta de caminha aos contemporâneos. São Paulo: 
Leya, 2011. 
 
17 ABDALA JR., Benjamin. Literatura Comparada & Relações Comunitárias Hoje. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2012.   
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espaço físico em benefício próprio. Além disso, a estância, inicialmente, trazia sinais de 

morte que, associados às carências de Fabiano e sua família, os faziam hesitar sobre a 

possibilidade de construir uma vida ali: 

 

Estavam no pátio de uma fazenda sem vida. O curral deserto, o 

chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro 

fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os 

moradores tinham fugido.  

Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho. Avizinhou-

se da casa, bateu, tentou forçar a porta. Encontrando resistência, 

penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas, rodeou a tapera, 

alcançou o terreiro do fundo, viu um barreiro vazio, um bosque de 

catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do 

curral. Trepou-se no mourão do canto, examinou a catinga, onde 

avultavam as ossadas e o negrume dos urubus. (RAMOS, 1998, p. 12-

13) 

 

 A ocupação de um lugar anteriormente abandonado devido à conjuntura de ruína 

que o qualificava, denuncia o desespero daquela família. Novamente o que se impõe é 

um cenário onde a vida parece não ter chances, e ao passo que o narrador descreve o 

local, listando elementos que apontam para sua derrocada, como o “curral deserto”, o 

“chiqueiro das cabras arruinado e também deserto”, a “casa do vaqueiro fechada”, o 

“gado que se finara”, as “plantas mortas”, o “barreiro vazio” e as “catingueiras 

murchas”, esse estado de extinção da fazenda é sustentado. A palavra “deserto”, por 

exemplo, por vezes mencionada, colabora para a noção de desocupação, de aridez e de 

improdutividade das terras que constituem essa paisagem. A morte é dada como uma 

personagem e se manifesta por todo o lado, fora e dentro da fazenda. No entanto, a força 

e a vontade de viver do grupo os mobilizam a revirar aquelas terras, em busca de 

indícios vitais, e os impulsionam a contemplar o céu com esperanças de chuva:  

 

Fabiano seguiu-a com vista e espantou-se: uma sombra passava por 

cima do monte. Tocou o braço da mulher, apontou o céu, ficaram os 

dois algum tempo aguentando a claridade do sol. Enxugaram as 

lágrimas, foram agachar-se perto dos filhos, suspirando, conservaram-

se encolhidos temendo que a nuvem se tivesse desfeito, vencida pelo 

azul que deslumbrava e endoidecia a gente.  

Entrava dia e saía dia. As noites cobriam a terra de chofre. A tampa 

anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do 

poente. (RAMOS, 1998, p. 13) 

 

 Integrando a paisagem de Vidas secas, o firmamento é o termômetro da salvação 

ou da perdição das personagens, bem como do próprio espaço físico. A simples sombra 
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de uma nuvem prenunciando qualquer sinal de umidade, e quem sabe de chuva, é 

motivo para sensíveis lágrimas de apreensão ante um misto de ansiedade e receio. Nesse 

sentido, o céu é ora aquele que pode mudar o destino dos seres e das coisas com a sua 

capacidade de precipitar a água responsável pelo irrigar da terra, ora um carrasco que 

sem nuvens e aliado ao sol desempenha papel contrário, ressecando e evaporando toda a 

vitalidade sob ele exposta. Contudo, cabe ressaltar que antes de frisar o sertanejo como 

um pobre coitado tangido pelos determinismos naturais e/ou por Deus, Vidas secas 

lembra o quanto o homem, os bichos, os rios, o solo e as plantas estão interligados, 

sendo, inclusive correlacionados: “Uns riachos miúdos marejavam na areia como 

artérias abertas de animais.” (RAMOS, 1998, p. 52) A natureza se revela agonizante 

com suas “artérias abertas”, traduzindo a vulnerabilidade do espaço representado e dos 

elementos vivos que o estruturam.  

 No capítulo “Inverno”, a fazenda é apresentada como um espaço transformado 

por fortes chuvas e pelos serviços prestados com devoção por Fabiano e sua família ao 

proprietário que, então, já havia retomado as rédeas de seu patrimônio. A produtividade 

estimulada com a carga d’água foi suficiente para criar expectativas no vaqueiro, mas 

não para resgatá-lo de uma vida de sujeição. Ainda que promissora, o fato era que a 

terra não pertencia a eles, que eram somente empregados e, portanto, ocupavam-na de 

maneira subalterna. Diferentemente do quadro anterior, em que o vocábulo “deserto” 

era enfático, fomentando a condição árida do espaço e das personagens, esse é 

desenhado a partir do termo “cheia”, trazendo consigo a novidade das goteiras e da 

cantiga dos sapos para os habituados com a seca: 

 

Agora a lagoa estava cheia, tinha coberto os currais que ele construíra. 

O barreiro também se enchera, atingia a parede da cozinha, as águas 

dele juntavam-se às da lagoa. Para ir ao quintal onde havia craveiros e 

panelas de losna, sinha Vitória saía pela porta da frente, descia o 

copiar e atravessava porteira de baraúna. Atrás da casa, as cercas, o pé 

de turco e as catingueiras estavam dentro da água. As goteiras 

pingavam, os chocalhos das vacas tiniam, os sapos cantavam. O som 

dos chocalhos era familiar, mas as cantigas dos sapos e o rumor das 

goteiras causavam estranheza. Tudo estava mudado. Chovia o dia 

inteiro, a noite inteira. (RAMOS, 1998, p. 69) 

 

 Para demonstrar-nos o estado de mudança do espaço físico, o narrador nos 

conduz pela fazenda como se estivesse a passear por ela e a apontar os efeitos da água 

sobre aquele chão comumente seco. Com isso, ele registra com detalhes e veracidade 

um eventual momento da paisagem sertaneja: um instante de provimento. A 
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propriedade, agora, demonstra-se apta a fornecer o sustento dos que dela dependem e a 

servir de palco para as brincadeiras das crianças que, apesar de submetidas às privações 

estipuladas pela diferença de classes e isoladas pela precariedade da comunicação 

verbal – tal como seus pais –, usufruíam do benefício da infância quando tinham 

chance:      

 

Todos os lugares conhecidos eram bons: o chiqueiro das cabras, o 

curral, o barreiro, o pátio, o bebedouro – mundo onde existiam seres 

reais, a família do vaqueiro e os bichos da fazenda. Além havia uma 

serra distante e azulada, um monte que a cachorra visitava, caçando 

preás, veredas quase imperceptíveis na catinga, moitas e capões de 

mato, impenetráveis bancos de macambira – e aí fervilhavam uma 

população de pedras vivas e plantas que procediam como gente. 

(RAMOS, 1998, p. 56) 
    

 Nessa passagem, extraída do capítulo “O menino mais velho”, o narrador revela 

a perspectiva agradável do primogênito de Fabiano em relação aos recintos da fazenda 

onde corriqueira e exclusivamente passa seus dias, focalizando a paisagem de maneira 

amena e, portanto, adversa ao conceito de “inferno” sugerido por sinha Terta e 

esclarecido pela mãe no contexto da obra. Vendo através da catinga, e não detida nela 

ou nas atribulações que ela impõe, a imagem que a criança suscita do campo é otimista 

e animada, e pode ser percebida através da vivacidade emprestada às pedras e da 

personificação das plantas. Ademais, o exílio daquela família em “terras alheias”, 

conciliado à vocação das crianças para o criar, faz com que os meninos idealizem 

realidades e universos sedutores para além das cercas da fazenda: “Supunham que 

existiam mundos diferentes da fazenda, mundos maravilhosos na serra azulada.” 

(RAMOS, 1998, p. 74) 

 Já no capítulo “Contas”, as esperanças e as fantasias não cabem. O que fica é a 

sugestão da fazenda como um espaço de exploração da mão-de-obra, das injustiças 

sociais e trabalhistas, sem alternativas para os desfavorecidos, que tendem a ser 

caluniados e sufocados pelo lucro abusivo e inconteste de seus patrões. Perante uma 

negociação realizada com o patrão e a consciência de que foi enganado, Fabiano tenta 

recorrer, mas tão logo rechaçado volta atrás, não podia ficar sem trabalho e um teto sob 

o qual abrigar sinha Vitória e os meninos. No ponto em questão, a cidade também 

aparece como um lugar contrário à superação de sua condição miserável nas 

recordações do injustiçado, que já havia sido prejudicado outras vezes. Oprimido e 

temendo retaliações, resta-lhe, como outrora, dar-se por satisfeito com as sobras:     
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Olhou as células arrumadas na palma, os níqueis e as pratas, suspirou, 

mordeu os beiços. Nem lhe restava o direito de protestar. Baixava a 

crista. Se não baixasse, desocuparia a terra, largar-se-ia com mulher, 

os filhos pequenos e os cacarecos. Para onde? Hem? Tinha para onde 

levar a mulher e os meninos? Tinha nada! 

Espalhou a vista pelos quatro cantos. Além dos telhados, que lhe 

reduziam o horizonte, a campina se estendia, seca e dura. Lembrou-se 

da marcha penosa que fizera através dela, com a família, todos 

esmolambados e famintos. Haviam escapado, e isto lhe parecia um 

milagre. Nem sabia como tinham escapado.  

Se pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam. 

Aparentemente resignado, sentia um ódio imenso a qualquer coisa que 

era ao mesmo tempo a campina seca, o patrão, os soldados e os 

agentes da prefeitura. (RAMOS, 1998, p. 95-96)   

 

 A expressão “Tinha nada” revela bem a ideia que o fez sucumbir: não tinha 

destino para onde conduzir sua família, tampouco recursos que pudessem lhes 

proporcionar liberdade e autonomia. Seu horizonte, como mencionado no fragmento 

acima, era limitado, estreito, não só pelos telhados em si, mas pelo que representam: 

obstáculos que o impedem de mirar o que está para além. A única paisagem que 

conseguia visualizar era a campina seca e dura que se estendia e se mantinha como 

realidade. A lembrança de sua jornada até aqueles campos, relatada no princípio da 

narrativa, o faz repensar em sua situação e na forçosa renúncia àquele espaço.    

 No capítulo “O mundo coberto de penas” a paisagem retoma sua conotação de 

deserto, voltando a ser configurada de acordo com a sua persistente circunstância árida, 

para a angústia de Fabiano e sinha Vitória. Segundo Rui Mourão: “a sucessão de 

períodos de seca e períodos de inverno era simplesmente uma tortura a mais que os 

maltratava, fazendo-os provar o gosto da bonança, enquanto a tempestade já rondava 

com data marcada para cumprir o seu implacável e eterno retorno.” (MOURÃO, 1971, 

p. 132) No decorrer do capítulo, as aves que em bando aparecem pelas redondezas da 

fazenda perturbam o protagonista mediante o interesse delas pela água restante. E o sol, 

mais uma vez soberano e impiedoso, viabiliza a seca que tanto assombra aquele grupo e 

transfigura a geografia e a realidade daquela terra:   

 

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 
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excomungadas levavam o resto da água, queriam matar o gado. 

(RAMOS, 1998, p. 108) 

 

 O excerto inscreve mais uma investida da natureza contra Fabiano e sua família. 

Como se não bastasse o legado de subalternidade que carregam consigo, eles se veem 

oprimido também pelo meio. Diante das adversidades que insistem em ameaçá-los, a 

ideia de fim de mundo é, então, exaltada num tom de dissabor e fadiga: “– Chi! Que fim 

de mundo!” (RAMOS, 1998, p.108) As “arribações” atribuem tensão ao cenário e são 

concebidas como portadoras de más notícias, ou mesmo como um mau presságio, seja 

porque anunciam mudanças climáticas preocupantes, seja porque alargam a 

concorrência pelo consumo do que já é escasso. Por essa razão, são interpretadas como 

pragas responsáveis por ainda mais mortes. A paisagem vai, então, retomando seu tom 

fúnebre com a ausência ou incineração das folhas e flores que adornavam o lugar, e com 

o sobressair da cor amarela e preta. Desempenhando o papel decorativo, no lugar das 

folhas e flores, foram bizarramente dispostas as penas das aves que sobrevoam aquelas 

terras sinalizando catástrofes: “Àquela hora o mulungu do bebedouro, sem folhas e sem 

flores, uma garrancharia pelada, enfeitava-se de penas.” (RAMOS, 1998, p. 109) e: 

 

Encolhido no banco de copiar, Fabiano espiava a catinga amarela, 

onde as folhas secas se pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, e 

os garranchos se torciam negros, torrados. No céu azul as últimas 

arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, 

devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a Deus um 

milagre.  

Mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido, 

combinou a viagem com a mulher, matou o bezerro morrinhento que 

possuíam, salgou a carne, largou-se com a família, sem se despedir do 

amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida exagerada. Só lhe 

restava jogar-se ao mundo como negro fugido. (RAMOS, 1998, p. 

116) 

   

 A imagem de Fabiano “encolhido no banco” atesta seu estado de coibição e 

receio pelo que está por vir. Dali ele observa as nuances da catinga, a retirada das 

arribações e antevê a tragédia, o que o faz apelar a Deus. Corroborando para a 

composição do quadro funesto testemunhado pelo vaqueiro, carrapatos surgem na forma 

de mais uma praga, empenhados em sorver a vitalidade dos bichos que restavam. A 

secura e os parasitas esvaziavam o campo gradativamente, e a vocação de Fabiano para 

a resistência é novamente posta à prova. Porém, como a fazenda encontrava-se 

improdutiva e despovoada, ele não teria mais o que cuidar e, portanto, precisaria resistir 
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com a sua família em outro lugar. Despossuídos e endividados pelo modo de vida no 

latifúndio, são obrigados a partir como “negro fugido”, imagem que retoma outra de 

caráter histórico: a da fuga dos negros explorados em sua força de trabalho e submetidos 

às regras de seu dono ou “amo”. No fragmento citado, vê-se que o meio físico intervém 

no social, mas não modifica as supostas leis do campo, regidas de maneira a favorecer 

articulações dominantes. Chegando a seu estágio final, a paisagem de Vidas secas é 

comparada ao cemitério: “Podia continuar a viver num cemitério? Nada o prendia 

àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar-se.” (RAMOS, 1998, p. 

117). Havia sobrado apenas espinhos, vazio, morte, urubus e o intransigente azul do 

céu: “A manhã sem pássaros, sem folhas e sem vento, progredia num silêncio de morte. 

A faixa vermelha desaparecera, diluíra-se no azul que enchia o céu.” (RAMOS, 1998, p. 

119) De fato era preciso rastrear um chão que pudesse oferecer outro destino que não o 

da extinção da dignidade e da vida.  

 Assim sendo, os espaços aqui examinados, a julgar pelo caráter provisório e 

obstante, afugentam e se apresentam estranhos ao grupo de retirantes que passa ao longo 

da ficção, não correspondendo, por isso, a lugares identitários e relacionais, coibindo as 

personagens de se estabelecerem ou de os conceberem como lar. Contudo, apesar das 

terras representadas demonstrarem-se alheias e inóspitas, é possível reparar que 

determinadas qualidades desses espaços estão presentes na formulação do 

temperamento das personagens, como por exemplo, a aspereza das ações e a miséria. 

Enquanto marcados pelo meio físico e socioeconômico, Fabiano, sinha Vitória, os 

meninos e até mesmo a cachorra Baleia viabilizam, pois, uma reflexão acerca das 

repercussões da seca no modo de vida da região sugestionada e em torno de como as 

relações estabelecidas nesse contexto podem ser restritivas e coercitivas, inviabilizando 

a liberdade de uns e o efetivo progresso.  

 Vidas secas recupera em sua geografia vestígios do regional, mas também do 

universal. O primeiro por ambientar-se no Nordeste, imprimindo seu clima, sua 

vegetação, seu relevo, sua fauna e sua gente, sem curvar-se à “cor local”, como observa 

Benjamin Abdala Jr.18, e o segundo, pelo empenho em revelar o caráter humano frente a 

situações de privação e coerção. A partir de sua paisagem, acessamos um sertão que 

atua como antagonista, asfixiando e sucumbindo os retirantes que tendem a percorrer os 

espaços diegéticos, empurrados pelas circunstâncias. À vista disso, a obra oportuniza 

                                                 
18 ABDALA JR., op., cit., p. 137-138 
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críticas interpretações do campo e do homem daí proveniente aos moldes regionalistas, 

considerando que:  

 

O regionalismo nordestino vai ser a fecunda semente que frutifica em 

toda a geração de romancistas galvanizados pela ânsia de conhecerem 

e de compreenderem os elementos determinantes ou condicionadores 

de um novo tipo de homem: o homem telúrico. É devido a esse 

objetivo fundamental que, nesse momento, o foco da visão literária vai 

incidir nas relações que aquele homem mantém com o seu meio 

geográfico e nas condições socioeconômicas plasmam, do 

propriamente nele, em sua essência última. Nessa linha estão José 

Américo de Almeida, Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge 

Amado e Graciliano Ramos. 

Assim, o mundo brasileiro que extravasa das páginas desses escritores 

é em geral aquele que ficou estagnado no compassa colonial; 

compasso já caduco e em dissolução; compasso que guarda e explica 

nossas raízes. É pois devido a esse ritmo ultrapassado que nesse 

mundo, refletido na literatura regionalista, vibra uma tônica essencial: 

o drama coletivo da degradação humana. O drama provocado pelo 

subdesenvolvimento. (ÉLIS, 2007, p. 89)    

 

 Enfim, Graciliano Ramos manifesta engenhosamente um sertão agonizante que 

se impõe como obstáculo e palco de seres viventes que se debatem contrariamente às 

forças que tentam inibir sua vitalidade. O panorama físico da região nordeste, 

apresentado pela ficção, é também um panorama social e íntimo, ou psicológico, das 

personagens, e seu relevo vai ao encontro das modulações imanentes à relação do 

homem com o espaço natural e com o que ocupa na sociedade. Porém, vale ressaltar que 

Vidas secas não é um romance de ambiente, preocupado apenas com a paisagem ou a 

pintura do meio, mas interessado prioritariamente em captar o homem da região 

aspérrima do sertão brasileiro: “O que procurei fazer foi mostrar o homem no seu 

ambiente, vivendo a sua vida e falando a sua língua”.19   

 

3.2. Fabiano: um cabra cativo por pensar pouco e ser dono de nada  

 

 

 Por intermédio de um narrador que se mantém de fora do enunciado, mas que 

relata as ações, as falas e o íntimo das personagens com propriedade, Vidas secas 

apresenta a seu leitor Fabiano: um pai de família humilde, dedicado à terra e afeito à 

profissão de vaqueiro. Sua ignorância e seu limitado repertório linguístico denunciam a 

                                                 
19 Entrevista concedida por Graciliano Ramos a Brito Broca. In: SALLA, Thiago; LEBENSZTAYN, Ieda. 
Conversas/Graciliano Ramos. Rio de Janeiro: Record, 2014, p. 66-72. 
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pouca instrução que carrega, e, se não o embargam, o fazem comportar-se de maneira 

rude e desalinhada, a exemplo de quando desponta na trama derramando seu verbo 

restrito e vulgar sobre o filho mais velho:       

 

– 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, 1998, p.9)  

 

 A recusa em estetizar a fala da personagem iletrada Fabiano, como observa a 

estudiosa Maria Izabel Brunacci20, subsidia sua reificação, também favorecida pelos 

fatos narratológicos que o marginalizam. A expressão “condenado do diabo” 

direcionada ao menino, além de captar a aspereza com que manuseia as palavras que lhe 

estão à mão, evidencia a falta de polidez e de jeito no ato da comunicação e, por 

conseguinte, na forma como se relaciona com as pessoas à sua volta. O praguejar, o uso 

da faca e das pancadas como recurso em prol de convencer a criança a agir consoante 

sua vontade são outros fatores que confirmam sua natureza rudimentar. Como é possível 

reparar no fragmento supracitado e o será durante a narrativa, a participação direta de 

Fabiano é mínima e enxuta, certificando seu vocabulário minguado e o mundo primitivo 

que representa. Até seu coração é qualificado como grosso e a falta de perspectiva o 

deixa apreensivo:  

  

– Anda, excomungado. 

O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração 

grosso, queria 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. 

[...]  

Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o 

filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a 

barba ruiva e suja, irresoluto, examinou os arredores. [...] Fabiano 

meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão acocorou-se, pegou no 

pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, 

frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. 

Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a 

espingarda à sinha Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, 

                                                 
20 BRUNACCI, Isabel. Graciliano Ramos: um escritor personagem. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 
2008, p. 153  
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agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como 

cambitos. (RAMOS, 1998, p. 10) 

 

 Apesar de embrutecido pela vida, Fabiano se sensibiliza com o filho, 

esforçando-se para ajudá-lo e continuar seu caminho sem destino. Nota-se que nele 

coabitam o matuto e o sertanejo forte, acometido pelas dificuldades, mas resistente. Um 

sobrevivente que se lança na luta diária pela defesa de sua família contra a fome, a sede 

e o cansaço que aturdiam seu corpo, digno da solidariedade do leitor. Em contrapartida, 

é por vezes apresentado como um ser inferior, coisificado pelas circunstâncias: 

“Caminhando, movia-se como uma coisa, para bem dizer não se diferenciava muito da 

bolandeira de Seu Tomás. Agora, deitado, apertava a barriga e batia os dentes.” 

(RAMOS, 1998, p. 14) Miserável e desapossado, seus filhos herdariam somente o 

legado de sofrimento que trazia consigo de seus antepassados: “Esses movimentos eram 

inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos 

haviam-se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos. E os filhos 

já começavam a reproduzir o gesto hereditário.” (RAMOS, 1998, p. 17) Por intermédio 

dessa constatação, Graciliano elucida mais uma responsabilidade semântica outorgada à 

personagem Fabiano: a de corporificar gerações de desafortunados, esquecidos pela 

história, e que um dia também peregrinaram por aquelas terras. A dor proveniente da 

impotência e do sentimento de inferioridade que os esmorecia, é a mesma que abate o 

vaqueiro, dado a superá-la praticando sua virilidade:  

 

Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, 

esgaravatou as unhas sujas. Tirou do aió um pedaço de fumo, picou-o, 

fez um cigarro com palha de milho, acendeu-o ao binga, pôs-se a 

fumar regalado. 

– Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta.  

Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam 

admirar-se ouvindo-o falar só. E, pensando bem, ele não era homem: 

era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. 

Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos; 

mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, 

descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra.  

Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse 

percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando:  

– 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. (RAMOS, 1998, p. 18) 
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 Enclausurado pela conjuntura aos moldes feudais do latifúndio e pelas relações 

de poder daí provenientes, que o excluem e o expropriam, Fabiano hesita em relação à 

sua humanidade e a sua capacidade de ação, interrogando a si mesmo. E quando, nesse 

processo de autoconhecimento, conclui ser um “bicho”, o faz entendendo que, frente ao 

estrangulamento de seu arbítrio, a seu emparedamento social e à sua predestinação a 

servir os outros, está mais próximo do que seria um animal. Diante disso, com vistas a 

amenizar o rebaixamento do vaqueiro, o narrador onisciente expõe certo apreço do 

mesmo pela categoria dos bichos e sua capacidade de “vencer dificuldades”. Seu 

discurso confunde-se com o de Fabiano tentando consolar ele próprio. Dessa maneira, e 

lançando mão de um tom irônico, o sujeito da enunciação expõe a sugestão de que 

mesmo encarcerado socialmente e diminuído, Fabiano não está entregue. Todavia, a 

associação do protagonista aos animais não para por aí. É promovida não só pelo modo 

de vida, mas pela postura, estrutura física e linguagem:       

 

O corpo do vaqueiro derreava-se, as pernas faziam dois arcos, os 

braços moviam-se desengonçados. Parecia um macaco. [...] A sina 

dele era correr o mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como 

judeu errante. Um vagabundo empurrado pela seca. Achava-se ali de 

passagem, era hóspede. [...] 

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. A pé, não se aguentava bem. Pendia para um lado e para o 

outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com 

as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos – 

exclamações, onomatopeias. Na verdade falava pouco. Admirava as 

palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir 

algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. 

(RAMOS, 1998, p. 19-20) 

   

 Colocando em pauta o temperamento primitivo da personagem, o narrador 

enumera com detalhes peculiaridades corpóreas, comportamentais e comunicativas que 

salientam a correlação de Fabiano a um macaco. Além disso, referencia sua conduta 

nômade que o faz ser interpretado como um “vagabundo” pela sociedade. Outra 

informação importante que acentua o traçado zoomórfico do protagonista é o fato de 

sentir-se mais à vontade com os animais e somente com eles se relacionar 

harmonicamente. Desse modo, Graciliano Ramos, realça o desconforto de Fabiano e de 

todos que metonimicamente ele representa em relação ao homem branco que o costuma 

explorar e reprimir. A desumanização da personagem e seu afastamento dos demais 
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homens que não compartilham de suas carências e de seu desgosto refletem, pois, o 

lugar subalterno reservado pela classe dominante a essa gente que tende a ser refreada 

em seus ímpetos de humanidade, induzidos a pensar e a se comportar condizentemente à 

ideia de que nasceram para servir. Logo, Fabiano e sua família: 

  

[...] falam e se comportam como bichos, acuados pelo meio hostil, que 

deles espera um comportamento vassalo e medroso. Fabiano é um 

impotente nos mais distintos níveis (social, intelectual, econômico, 

moral), e com ele sua família, todos embrutecidos no rebaixamento de 

si, enfraquecidos e empobrecidos de épos e éthos, expostos ao mais 

agudo estado de miséria: a moral, a da servidão psicológica, a da 

inércia ante exploração contingente. (ARAÚJO, 2014, p. 137-138)  

 

 As limitações socioeconômicas de Fabiano eram tão taxativas quanto as 

intelectuais. Destituído de palavras que pudessem dar forma relevante a seus 

pensamentos, desistia de se colocar e de manifestar suas vontades. Até mesmo seus 

familiares sentiam dificuldade de compreendê-lo quando fazia uso de seu precário 

acervo linguístico. Por isso, encontravam formas mais eficazes e particulares de 

comunicação. Mas defronte às perguntas que seus filhos lhe faziam, como é comum de 

toda criança na idade deles, o vaqueiro não tinha resposta, chegando a considerar os 

meninos “perguntadores insuportáveis”. Em: “Fabiano dava-se bem com a ignorância. 

Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha.” (RAMOS, 1998, p.21) O narrador ergue 

um questionamento sobre a falta de opção do personagem levado a se conformar com o 

desconhecimento. Desejoso de outra realidade, vez por outra, idealizava-se como seu 

Tomás da bolandeira pela autoridade que alçava com a sua sabedoria e sua educação, 

traduzidas em uma fala ajustada e eloquente:      

 

Em horas de maluqueira, Fabiano desejava imitá-lo: dizia palavras 

difíceis, truncando tudo, e convencia-se de que melhorava. Tolice. 

Via-se perfeitamente que um sujeito como ele não tinha nascido para 

falar certo.  

Seu Tomás da bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de 

jornais e livros, mas não sabia mandar: pedia. Esquisitice um homem 

remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras. Mas 

todos obedeciam a ele. Ah! Quem disse que não obedeciam? 

Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, 

berrava sem precisão. Quase nunca vinha à fazenda, só botava os pés 

nela para achar tudo ruim. O gado aumentava, o serviço ia bem, mas o 

proprietário descompunha o vaqueiro. Natural. Descompunha porque 

podia descompor, e Fabiano ouvia as descomposturas com o chapéu 

de couro debaixo do braço, desculpava-se e prometia emendar-se. 

Mentalmente jurava não emendar nada, porque estava tudo em ordem, 
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e o amo só queria mostrar autoridade, gritar que era dono. Quem tinha 

dúvida? (RAMOS, 1998, p. 22-23) 
 

 Tal como salienta Jorge de Souza Araújo21, em Vidas secas o saber é confundido 

com o poder, e devido ao travamento linguístico, à impossibilidade de expressar o 

mundo ou expressar-se nele, seu herói é um ser impedido da ação transformadora. Por 

essa razão, imita seu Tomás da bolandeira, exercita seu linguajar, simulando uma 

oportunidade de sentir-se superior, ao menos no momento em que duram suas fantasias. 

Apesar de não concordar com o tempo que aquele senhor dedicava à leitura, Fabiano 

admirava o resultado dessa prática e a maneira como as palavras eram empregadas de 

modo a incentivar, sem gritos, a obediência. Mais precisamente, o vaqueiro observava 

que a imponência de seu Tomás se dava pela competência comunicativa e pela 

educação que demonstrava no trato de seus subordinados, contrariamente aos demais 

senhores que se apropriavam de um timbre enérgico para impor sua soberania. 

Comparado a outros proprietários, seu Tomás era erguido, então, como uma referência, 

digno de respeito e veneração. Passado o momento de imaginar-se como seu Tomás, 

vem à tona novamente a consciência da personagem em relação à sua desumanização e 

irrelevância, haja vista sua coisificação e o caráter utilitário imputado a ele: “Fabiano, 

uma coisa da fazenda, um traste, seria despedido quando menos esperasse. Ao ser 

contratado, recebera o cavalo de fábrica, perneiras, gibão, guarda-peito e sapatões de 

couro cru, mas ao sair largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse.” (RAMOS, 1998, p. 

23) A insignificância, o desprovimento e a descartabilidade certificados, tendo em vista 

ser Fabiano apontado como “coisa da fazenda” e ter uma linha tênue que o separa do 

desemprego, vão proporcionar ao leitor um momento de relativização das relações 

trabalhistas e do preço da força de trabalho. Ainda que se esforce insistindo em afirmar 

para si mesmo sua humanidade, como quem almeja reposicionar-se em sociedade, 

suavizar o sentimento de “coisa” experimentado e renovar as forças que o fazem 

prosseguir, a personagem é recolocada num patamar inferior pelo narrador, que parece 

desvendar a real percepção da personagem em relação a si mesma: 

 

Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos, benzeu-se. Não 

queria morrer. Ainda tencionava correr o mundo, ver terras, conhecer 

gente importante como seu Tomás da bolandeira. Era uma sorte ruim, 

mas Fabiano desejava brigar com ela e vencê-la. Não queria morrer. 

                                                 
21 Graciliano Ramos e o desgosto de ser criatura. p. 139 
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Estava escondido no mato como tatu. Duro, lerdo como um tatu. Mas 

um dia sairia da toca, andaria com a cabeça levantada, seria homem.  

– Um homem, Fabiano. 

Coçou o queixo cabeludo, parou, reacendeu o cigarro. Não, 

provavelmente não seria homem: seria aquilo mesmo a vida inteira, 

cabra, governado pelos brancos, quase uma rês na fazenda alheia. 

(RAMOS, 1998, p. 23-24) 

 

 A ocasião enuncia um dos momentos em que o vaqueiro procura encorajar-se 

para tomar a iniciativa de seguir com a sua vida, longe daquela terra, antes que a tirem 

dele. Voltando-se para si mesmo com a fala: “Um homem, Fabiano”, tenta convencer-se 

de que ocupa um lugar menos rebaixado do que lhe é destinado corriqueiramente e a 

assumir seu posto de homem. Não obstante, o meio físico e o social tendem a aliená-lo e 

a marginalizá-lo, fazendo-o “valer” apenas enquanto mão-de-obra servil, taxada 

exclusivamente a partir do porte físico resistente ao trabalho braçal: “Fabiano sempre 

havia obedecido e, por conseguinte ligado ao quanto ele pode produzir e ao menor 

custo. Tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia.” 

(RAMOS ,1998, p. 27) E sendo ele um oprimido pela condição socioeconômica e pela 

ignorância, o leitor assiste condoído ao embargo de suas forças e ao silêncio de sua voz: 

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

acusação medonha e não se defendeu.” (RAMOS, 1998, p. 30) O narrador descreve um 

“eu” habituado às injustiças que lhe atingem, um indivíduo que espera ser rechaçado e 

penalizado não apenas pela terra, por seus senhorios, mas também pelo governo:      

 

Então porque um sem-vergonha desordeiro se arrelia, bota-se um 

cabra na cadeia, dá-se pancada nele? Sabia perfeitamente que era 

assim, acostumara-se a todas as violências, a todas as injustiças. E aos 

conhecidos que dormiam no tronco e aguentavam cipó de boi oferecia 

consolações: – “Tenha paciência. Apanhar do governo não é desfeita.” 

(RAMOS, 1998, p. 33)  

   

 Por meio de Fabiano e seu narrador, Vidas secas releva a voz rala e contida dos 

excluídos pelas relações mercantis e de poder, instituídas por uma sociedade cuja base é 

a desigualdade mesmo em momentos de atribulação, como o período de estiagem 

representado que estremece e ameaça a sobrevivência de todos. Anulado e impelido a 

ocupar um espaço diminuto e reles sem acesso à educação, o protagonista não detém o 

consentimento da reivindicação, o benefício da instrução, sequer o direito de descanso: 

“Porque vinham bulir com um homem que só queria descansar?” (RAMOS, 1998, p. 

34) e “Estava tão cansado, tão machucado, que ia quase adormecendo no meio daquela 
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desgraça.” (RAMOS, 1998, p. 35) Vencido e acondicionado, não supera as restrições 

impostas. É pintado como alguém convencido de que não deve ou não pode reagir, 

sustentando uma postura resignada. E se suas ações são refreadas, seu pensar e agir, 

quando acontecem, o são de modo limitado e rude, o que mais uma vez o aproxima dos 

bichos:  

 

Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa?  

[...] 

Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos... Nunca vira uma escola. 

Por isso não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares. 

[...] Se lhe tivessem dado ensino, encontraria meio de entendê-la. 

Impossível, só sabia lidar com bichos.  

Enfim, contanto... Seu Tomás daria informações. Fossem perguntar a 

ele. Homem bom seu Tomás da bolandeira. Homem aprendido. Cada 

qual como Deus o fez. Ele, Fabiano, era aquilo mesmo, um bruto.  

[...] 

Fabiano também não sabia falar. Às vezes largava nomes arrevesados, 

por embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira não podia 

arrumar o que tinha no interior. Se pudesse... Ah se pudesse, atacaria 

os soldados amarelos que espancam as criaturas inofensivas. 

(RAMOS, 1998, p. 36) 

 

 Recorrendo mais uma vez a Rui Mourão22, agora em relação à avaliação da 

personagem-alvo deste subcapítulo, a ficção mostra que se as personagens evitam abrir 

a boca é por falência do veículo de comunicação e não por falta do que dizer. E no 

momento em que o protagonista emite “nomes arrevesados, por embromação”, o faz 

procurando levantar seu instrumento, ciente de que isso não passava de uma 

comprometedora insensatez, pois usava as palavras da “gente da cidade” aleatoriamente, 

de maneira inútil e talvez até perigosa, já que não as dominava. Levando em conta que 

as palavras são responsáveis por organizar o pensamento e que estas lhe faltam, é 

plausível, então, assistirmos ao desarranjo interior de Fabiano e à sua impotência 

linguística. Com o auxílio de um narrador onisciente e porta-voz de seu monólogo 

interior, evidenciamos que em seu íntimo misturam-se a vontade de participação e de 

justiça à veemente e ressentida consciência acerca da interdição de seus atos. E se suas 

contenções culturais e socioeconômicas o aproximam dos bichos, fisionomicamente a 

personagem em questão também é estampada de forma animalesca, transparecendo 

bruteza através de seus movimentos, sua “fala dura e rouca” atravessada pelas lacunas 

                                                 
22 Estruturas: ensaio sobre o romance de Graciliano. 2ª ed. Rio de Janeiro: Arquivo Editora e 
Distribuidora, 1971, p. 122-123. 
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de sua ignorância, e de sua aparência agreste, alavancada por uma expressão rija e pela 

“barba ruiva emaranhada”: 

 

As costas ficavam na sombra, mas as palmas estavam iluminadas e cor 

de sangue. Era como se Fabiano tivesse esfolado um animal. A barba 

ruiva e emaranhada estava invisível, os olhos azulados e imóveis 

fixavam-se nos tições, a fala dura e rouca entrecortava-se de silêncios. 

Sentado no pilão, Fabiano derreava-se, feio e bruto, com aquele jeito 

de bicho lerdo que não se aguenta em dois pés. (RAMOS, 1998, p. 68) 

 

 Mesmo em instantes de descontração como o relatado acima, em que a 

personagem está em torno do fogo junto aos seus, compartilhando aventuras, o narrador 

ilumina traços que enfatizam o aspecto rude, delineando um retrato tosco de Fabiano. A 

ênfase dada a seu caráter bruto, às lacunas de seu já insignificante repertório linguístico 

e à ciência de sua inferioridade chama a atenção do leitor para outra importante 

particularidade desse indivíduo: o sentimento de desajuste que tende a colocá-lo em 

uma posição de desvantagem humilhante em diversas situações comunicativas, 

principalmente as geradas em razão de negociações mercantis:  

 

Comparando-se aos tipos da cidade, Fabiano reconhecia-se inferior. 

Por isso, desconfiava que os outros mangavam dele. Só lhe falavam 

com o fim de tirar-lhe qualquer coisa. Os negociantes furtavam na 

medida, no preço e na conta. O patrão realizava com pena e tinha 

cálculos incompreensíveis. Da última vez que se tinham encontrado 

houvera uma confusão de números, e Fabiano, com os miolos 

ardendo, deixara indignado o escritório do branco, certo de que fora 

enganado. Todos lhe davam prejuízo. Os caixeiros, os comerciantes e 

o proprietário tiravam-lhe o couro, e os que não tinham negócio riam 

vendo-o passar nas ruas tropeçando. (RAMOS, 1998, p.76) 

 

 Alienado pelas relações de poder, de trabalho, pela mercantilização da vida, e 

encarcerado pela impossibilidade de expressão, pelo senso de rebaixamento, Fabiano 

perpassa a narrativa como um ser estranho em sua própria terra, cabisbaixo e cabreiro. 

Na instância referenciada, é desenhado como presa fácil, enganado e roubado por todos, 

um desajeitado que anda nas ruas tropeçando, um tolo às vistas dos demais. Ante a 

degradação que experimenta, advinda concretamente da seca, dos patrões, do soldado 

amarelo e daqueles que com ele negociam, acumula-se o desejo de objeção, extravasado 

apenas durante o revolver de seu psicológico ou em situações de inconsciência 

provocada pela bebedeira. Ainda assim o receio enraizado não o abandona, julgando tal 

iniciativa como arriscada: 
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Sabia que aquela explosão era perigosa, temia que o soldado amarelo 

surgisse de repente, viesse plantar no pé a reiúna. [...] Era bom evitá-

lo. Mas a lembrança dele tornava-se às vezes horrível. E Fabiano 

estava tirando uma desforra. Estimulado pela cachaça, fortalecia-se: 

– Cadê o valente? Quem é que tem coragem de dizer que eu sou feio? 

Apareça um homem. (RAMOS, 1998, p. 78) 
 

 Tanto concentra derrotas e sufoca reações que, a contragosto de sua prudência, 

aproveitou o minuto de embriaguez para amenizar um pouco que seja a sensação de 

emparedamento. E porque o soldado amarelo reúne em si a noção de arbitrariedade, de 

insolência, de injustiça social e de abuso de poder, a simples lembrança de sua 

existência ou da possibilidade de seu despontar é motivo suficiente para o desconforto e 

a perturbação de Fabiano. Dispondo do soldado amarelo e do que o mesmo provoca no 

protagonista, Graciliano Ramos oportuniza uma perspectiva de governo autoritário que 

explora os pequenos ao invés de protegê-los. Um governo que ardilosamente seleciona 

seus representantes a fim de acuar a massa e de suster o poder que representa, incutindo 

na mentalidade dos leigos e vulneráveis a impotência e a sujeição:  

 

Por que motivo o governo aproveitava gente assim? Só se ele tinha 

receio de empregar tipos direitos. Aquela cambada só servia para 

morder as pessoas inofensivas. Ele, Fabiano, seria tão ruim se andasse 

fardado? Iria pisar os pés dos trabalhadores e dar pancadas neles? Não 

iria. [...] 

A ideia de ter sido insultado, preso e moído por uma criatura mofina 

era insuportável. Mirava-se naquela covardia, via-se mais lastimoso e 

miserável que o outro. (RAMOS, 1998, p. 105) 

 

 Relendo a subjetividade de Fabiano, a voz que nos conduz pela trama suscita 

reiteradamente a imagem de um pobre coitado, injustiçado e aprisionado em sua 

pequenez devido às suas insuficiências, ao condicionamento servil que lhe foi posto, e 

ao entendimento firmado pelos mecanismos de poder de que contra o governo não se 

podia levantar: “– Governo é governo. Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o 

caminho ao soldado amarelo.” (RAMOS, 1998, p. 107) A partir da cena em destaque, 

pode-se ler a noção de governo como aquele que produz a verdade. Nesse caso, o 

governo representa uma instância inquestionável, segundo a perspectiva de Fabiano ou 

daqueles que ele representa.   

 Um importante episódio que atesta a inclinação da personagem em xeque à 

subserviência prestada à ordem vigente é o que diz respeito ao pagamento por sua força 
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de trabalho e aos prejuízos que acumulava por não ter terras próprias, o que o obrigava a 

depender da suposta boa vontade de seu patrão. O esquema mantido entre patrão e 

empregado era estabelecido de forma desigual, quase aos moldes de um colonato, 

sistema que mesmo após a escravidão propiciava a manutenção do poder dos 

fazendeiros sobre a mão-de-obra, configurada por ex-escravos, homens livres, pobres e 

imigrantes. Melhor dizendo, o acordo retratado entre comprador e vendedor da força de 

trabalho tem como matriz a partilha injusta do que era produzido e a oferta de um 

salário reduzido, do qual eram ainda diminuídos valores exorbitantes referentes aos 

gastos com a sua cara subsistência na fazenda. Ou seja, era estabelecida uma relação de 

dependência e rendição às ávidas contas do dono do capital, restando a Fabiano 

acostumar-se à subtração: 

 

Fabiano recebia na partilha a quarta parte dos bezerros e a terça dos 

cabritos. Mas como não tinha roça e apenas se limitava a semear na 

vazante uns punhados de feijão e milho, comia da feira, desfazia-se 

dos animais, não chegava a ferrar um bezerro ou assinar a orelha de 

um cabrito.  

Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça. 

Forjara planos. Tolice, quem é do chão não se trepa. Consumidos os 

legumes, roídas as espigas de milho, recorria à gaveta do amo, cedia 

por preço baixo o produto das sortes. Resmungava, rezingava, numa 

aflição, tentando espichar os recursos minguados, engasgava-se, 

engolia em seco. Transigindo com outro, não seria roubado tão 

descaradamente. Mas receava ser expulso da fazenda. E rendia-se: 

Aceitava o cobre e ouvia conselhos. Era bom pensar no futuro, criar 

juízo.  

[...] 

Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. 

E quando não tinha mais nada para vender, o sertanejo endividava-se. 

Ao chegar a partilha, estava encalacrado, e na hora das contas davam-

lhe uma ninharia. (RAMOS, 1998, p. 92) 

 

 A realidade da personagem dentro da fazenda era circunscrita pela dívida que 

acumulava e a constante perda, propiciada pelas emboscadas de seu patrão em razão da 

promoção do lucro. Em O caráter social da ficção do Brasil, Fábio Lucas lembra que o 

romance nordestino, nutrido pelo subdesenvolvimento e pela miséria da região, associa 

muito bem a herança da cultura brasileira latifundiária e patriarcal ao espírito 

cumulativo do capitalismo incipiente, gerador de miséria e de desemprego, ou seja, do 

“exército de reserva” necessário às fases de prosperidade e à cobiça do lucro. Ademais, 

o crítico sublinha a possibilidade de os romances do nordeste constituírem o documento 

mais enfático da disparidade social do país, alegando que a situação geográfica e 
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histórica da região, de uma pobreza heroica e dependente, facilmente pode gerar mais 

vivamente o sentimento de protesto. E complementa, apontando a competência dessas 

obras para denunciar a atuação simultânea das forças telúricas e das instituições 

humanas voltadas para o esmagamento do homem e para tornar pronunciado o desnível 

entre classes. Em Vidas secas os negócios realizados entre o dono do capital e Fabiano 

vão justamente expor esse esmagamento e reforçar a diferença de classes, já que são 

empreendidos de maneira a frisar um distanciamento socioeconômico entre eles:             

 

Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio notou que as 

operações de sinha Vitória, como de costume, diferiam das do patrão. 

Reclamou e obteve a explicação habitual: a diferença era proveniente 

de juros.  

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. Era 

bruto, não fora ensinado. Atrevimento não tinha, conhecia o seu lugar. 

Um cabra. Ia puxar questão com gente rica? Bruto, sim senhor, mas 

sabia respeitar os homens. Devia ser ignorância da mulher. Até 

estranhara as contas dela. Enfim, como não sabia ler (um bruto sim 

senhor), acreditara na sua velha. Mas pedia desculpa e jurava não cair 

noutra. (RAMOS, 1998, p. 93)  

 

 “Como de costume”, os cálculos levados em consideração eram efetuados pelo 

patrão e em benefício do mesmo, conforme, inclusive, já mencionado na citação 

anterior à feita acima. Rechaçado e diminuído, o “bruto” empregado não insiste em 

inquirir contra a verdade estipulada pelo empregador, tampouco em reivindicar seus 

direitos trabalhistas, até porque sequer os conhecia. Diante da anulação de suas 

alegações, não vê alternativa senão a de responsabilizar sua esposa, autora das contas 

relativas a seus recebíveis. De acordo com Maria Izabel Brunacci23 ao culpar a mulher, 

Fabiano está mesmo é se defendendo, preservando-se na relação de autoridade com o 

patrão. Contudo, a opressão que este último exerce, não extingue o inconformismo do 

vaqueiro. A estudiosa acrescenta, ainda, que se fingir de desentendido e atribuir as 

transgressões ao fato de ser “um bruto” é a primeira estratégia de sobrevivência do 

                                                 
23 Graciliano Ramos: um escritor personagem. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008.  
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protagonista, tal qual veremos no episódio da carne de porco vendida irregularmente na 

cidade:  

 
– Um bruto, está percebendo? 

Supunha que o cevado era dele. Agora se a prefeitura tinha uma parte, 

estava acabado. Pois ia voltar para casa e comer a carne. Podia comer 

a carne? Podia ou não podia? O funcionário batera o pé agastado e 

Fabiano se desculpara, o chapéu de couro na mão, o espinhaço curvo: 

– Quem foi que disse que eu queria brigar? O melhor é a gente acabar 

com isso. (RAMOS, 1998, p. 95) 

 

 Sobre esse evento, Maria Izabel insinua que ao se apropriar de seu 

embrutecimento como artifício, Fabiano o faz esboçando uma ponta de atrevimento, 

expresso em um enunciado que tanto pode ser seu quanto do narrador: “Podia comer a 

carne? Podia ou não podia?”. No entanto, observa que quando insultado ou confrontado, 

essa estratégia força sua mudança de atitude, “espinho curvo”, num primeiro momento, 

para dissimular a intenção de continuar com a transgressão, até que não mais consegue 

vender os pedaços do porco sem pagar a multa, servindo-lhe de lição para desistir de 

criar porcos, porque “era perigoso criá-los”. Também a partir da cena do comércio 

clandestino da carne de porco apreendem-se as noções de mercadoria, valor de uso, de 

troca e de trabalho, reportando-nos à lógica capitalista:  

 

No processo de comercialização dos pedaços de carne, estes se 

descolam do objeto original e adquirem o valor que agrega o trabalho 

dispendido pelo vaqueiro na transformação. Esse descolamento 

produz a passagem do valor de uso para o valor de troca que uma 

mercadoria (pedaços de carne) adquire em sua relação com outra 

(porco). Então o bruto Fabiano, de dentro de seu analfabetismo e de 

sua rudeza, consegue fazer essa transformação, porque entende “a 

linguagem das mercadorias” (Marx, 1983, p.57). O percurso inverso é 

empreendido para fugir à ação coercitiva do fiscal da prefeitura. Ao 

dizer que “ia voltar para casa e comer a carne”, Fabiano devolve à 

mercadoria seu valor de uso original.  

[...] 

E é surpreendente que o escritor utilize uma personagem com as 

características sociais de Fabiano para empreender o raciocínio sobre 

a transformação do valor de uso da mercadoria em valor de troca. Isso 

desautomatiza a visão corrente da sociedade capitalista e desfaz a 

naturalidade atribuída às relações sociais desiguais no mundo das 

mercadorias. O inconformismo de Fabiano com ação do fiscal deve-

se, também, à constatação de que o valor do trabalho agregado à 

mercadoria é solapado pelos impostos, reforçando sua percepção do 

Estado como estrutura a serviço dos interesses daqueles mesmos que 

exploram sua força de trabalho. (BRUNACCI, 2008, p. 156-157) 
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 Embora ignorante e massacrado pela mentalidade capitalista dos que o 

subordinam, Fabiano manifesta traquejo no trato das mercadorias, posto que confere a 

elas o valor de troca condizente ao trabalho dispensado em sua produção para fins de 

comercialização, e, quando ameaçado pela fiscalização, o valor de uso, ao afirmar que a 

mercadoria seria destinada ao consumo. Dos impostos, astuciosamente preferia não 

saber. Com isso, Vidas secas traz à luz o problema da asfixia do trabalhador rural que 

enquanto mão-de-obra ou pequeno produtor e comerciante, é desprovido das chances de 

prosperar pela sobrecarga de impostos instituídos pelo Estado, o mesmo que favorece o 

grande proprietário. Com efeito, a subalternidade é, mais uma vez, colocada como uma 

verdade irrevogável e um legado incutido por gerações: “Nascera com esse destino, 

ninguém tinha culpa ele haver nascido com um destino ruim. [...] Tinha vindo ao mundo 

para amansar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno a verão. Era 

sina. O pai vivera assim, o avô também.” (RAMOS, 1998, p. 96) 

 Em certo ponto da narrativa, após a constatação de que as perdas caracterizam a 

realidade e a trajetória da personagem, bem como sobrelevam sua insignificância, o 

narrador onisciente disponibiliza, novamente num tom irônico, declarações que incitam 

a percepção do leitor quanto ao degradante lugar ocupado na sociedade pela arraia-

miúda encarnada por Fabiano e à incessante exploração sofrida por essa classe, 

equiparando mais uma vez o protagonista a animais, agora por contentar-se com restos: 

“Era como um desgraçado, era como um cachorro, só recebia ossos. Por que seria que 

os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas 

importantes se ocuparem com semelhantes porcarias.” (RAMOS, 1998, p. 96) Depois, 

interrogações são dedicadas, justamente, a desnudar o real sentido dos danos causados a 

essa gente humilde, considerada vulnerável, e o absurdo que é alguém estar lucrando 

com tamanho desnível socioeconômico: “Tomar as coisas de um infeliz que não tinha 

onde cair morto! Não viam que isto não estava certo? Que iam ganhar com semelhante 

procedimento? Hem? Que iam ganhar?” (RAMOS, 1998, p. 97) O fato é que das 

circunstâncias em que vive Fabiano e de seu estado de submissão, é possível inferir, aos 

moldes do que assinala Marx24 em relação ao trabalho alienado, que descendo ao 

patamar de mercadoria e de miserabilíssima mercadoria, o protagonista rende cada vez 

mais lucros aos possuidores de propriedade ao mesmo tempo em que se priva dos meios 

de existência e se aliena, atravessando a narrativa a prever desgraças:  

                                                 
24 Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Martin Claret, 2005.  
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Desde o aparecimento das arribações vivia desassossegado. 

Trabalhava demais para não perder o sono. Mas no meio do serviço 

um arrepio corria-lhe no espinhaço, à noite acordava agoniado e 

encolhia-se num canto da cama de varas, mordido pelas pulgas, 

conjecturando misérias. (RAMOS, 1998, p. 118) 

   

 Retomando as contribuições de Maria Izabel Brunacci, em Vidas secas, narrador 

e personagem percorrem juntos a trajetória que reiteradamente, ao longo do caminho, 

lhes introjeta a sensação de inadequação ao mundo de que compartilham. Essa sensação 

gera em Fabiano o sentimento de revolta contra a exploração a que é submetido, mas no 

narrador gera o incômodo pela constatação de que, na qualidade de detentor do poder da 

linguagem, sua relação com Fabiano é também uma relação de classe. Como se munido 

de uma procuração, o narrador fala em nome da personagem, empenhando-se em 

desvelar e estender ao leitor o incômodo de seu “ser” e “estar” no mundo. E ao 

comunicar um homem do povo que acima de tudo é um sofredor como muitos, de 

caráter simples, ignorante e que resiste de forma admirável à peleja diária, esse narrador 

instiga seu interlocutor a afinar-se com as dores e as causas propagadas por esse “eu”, 

cuja meta é sobreviver. Empenhado em trazer à tona a alma do sertanejo, Graciliano 

Ramos aguça nossa sensibilidade quanto ao drama vivido por tantos “Fabianos”, 

diariamente submetidos à escassez e ao aproveitamento abusivo dos que levam em 

conta apenas seu valor utilitário, manuseando-os em razão do lucro, desprezando suas 

necessidades e fazendo-os sucumbir calados às desigualdades de classe.    

 

3.3. As vidas secas que perambulam pela narrativa mirando o céu e ser  

  

 Quase mudos do início ao fim, percorrem a trama Fabiano e sua família, 

atravessando a tormenta da seca, do miserabilismo e da sujeição a uma ordem vigente 

que os aproveita, os anula em vários aspectos e os lança para a margem. Ainda que 

examinado no subcapítulo anterior, o vaqueiro será aqui mencionado por ser integrante 

do núcleo principal da narrativa e, portanto, como mais uma vida seca a nutrir 

esperanças, rumo a ser. E embora sofram uma exclusão absoluta e um isolamento 

comunicativo, as personagens de Vidas secas, contrariamente às de São Bernardo, 

cultivam um fio de esperança, responsável por mantê-los firmes e obstinados em 

direção a qualquer lugar que possa promover a humanização do grupo.  
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 Transparecendo desventura, debilidade e tomados por uma fisionomia abatida, 

ao mesmo tempo ávida por matar a sede e a fome, os retirantes inauguram a trama, e, 

não à toa, são identificados como “os infelizes”: “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.” 

(RAMOS, 1998, p. 9) Com essa designação, Graciliano Ramos parece estabelecer o 

sombreado que delineia as personagens, sugerindo que as dificuldades se fazem vorazes 

e peculiares a essas personae. E em meio à experiência de migração relatada, a 

precariedade linguística é insinuada como mais uma infelicidade a consolidar o 

perecimento do grupo. Sobre o embargo comunicativo das personagens, o escritor e 

crítico Rui Mourão25, anteriormente citado, chama a atenção para o cuidado de 

Graciliano Ramos em focalizar as personagens de Vidas secas, não em conjunto, mas 

cada uma por sua vez, fazendo questão de situar estruturalmente o seu afastamento, cuja 

significação não se esgota num simples rigor de perspectiva narrativa. Segundo ele, 

Fabiano, sinha Vitória, os meninos e a cachorra formam um grupo familiar solidário; 

entretanto, por mais que os unam os laços de uma ocupação espacial comum, de uma 

economia comum e de uma afeição aprofundada, cada qual permanece do lado de cá de 

si, entregue a um desgarrado abandono, porque o primitivismo geral deixa à disposição 

deles somente meios de sociabilidade por demais toscos e ineficientes. É afirmado ainda 

que, se a falência da linguagem corporifica, de forma muito nítida, a barreira 

irremediável que se coloca entre as pessoas, só a visão global das deficiências gerais das 

personagens pode dar uma ideia do desterro em que vive cada uma daquelas criaturas: 

 

Ainda na véspera eram seis viventes, contando com o papagaio. 

Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado, à 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. 

Tinha andado a procurar raízes à toa: o resto da farinha acabara, não 

se ouvia um berro de rês perdida na catinga. Sinha Vitória, queimando 

o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos, 

pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam: festas 

de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertara-

a um grito áspero, vira de perto a realidade e o papagaio, que andava 

                                                 
25 Estruturas: ensaio sobre o romance de Graciliano. Rio de Janeiro: Arquivo editora e distribuidora, 
1971, p. 121-122; 125. 
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furioso, com os pés apalhetados, numa atitude ridícula. Resolvera de 

supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se declarando a si 

mesma que ele era mudo e inútil. 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, 1998, p.11) 

 

 Ao optar pela expressão “os viventes” para designar o grupo composto por 

homens e bichos, Graciliano  acentua a peculiaridade mais enfática que os une: a luta 

diária pela subsistência. A situação de devastadora carência torna Fabiano e sua família 

reféns da fome que os obriga a suspender temporariamente a emoção e a devorar o 

papagaio. Ante a evidência de que a linguagem lhes falta, as ações das personagens 

falam por elas. Com a frase “Ordinariamente a família falava pouco.” o narrador 

notifica a regular precarização da comunicação entre os elementos do grupo, que 

atormentados pela secura circunstancial narrada prolongam o estado de mudez. O que se 

vê é que homens e animais são colocados num mesmo patamar, senão pela conjuntura 

de escassez, pela limitação que compartilham no que diz respeito à linguagem. Em 

Análise Estrutural de Romances Brasileiros Affonso Romano de Sant’ana enfatiza que 

os elementos humanos estão no grau mais baixo do nível Homem, enquanto os infra-

humanos estão acima do nível Animal. O teórico reforça que todo o discurso imediato 

do livro insistiria neste aspecto que aproxima o humano dos animais e vice-versa, 

dentro de um processo de zoomorfização do humano e antropomorfização dos animais. 

A exemplo, vale lembrar que desde o início, o papagaio, e mais ainda a cachorra Baleia, 

demonstram vontade própria, iniciativa e, de alguma maneira, encarnam características 

que os tornam próximos aos humanos com quem dividem a cena: “Ausente do 

companheiro, a cachorra Baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à 

mostra, corria ofegando, a língua fora da boca. E de quando em quando se detinha, 

esperando as pessoas, que se retardavam.” (RAMOS, 1998, p. 11) A atuação e a 

importância de Baleia é tamanha que um capítulo inteiro é dedicado a ela. Não só suas 

ações são relevadas, mas o que se passa em seu íntimo é também considerado relevante 

e, por isso, abordado pelo narrador. Já a rusticidade das personagens humanas é tanta, 

que a técnica da narrativa em primeira pessoa, empregada em demais obras de 

Graciliano Ramos como São Bernardo, não é viável em Vidas secas. Ainda segundo 

Affonso Romano, no nível de degradação, Fabiano está para Baleia tal como sinha 

Vitória está para o papagaio, ou seja, nas cenas em que a ruína humana é deflagrada, os 

animais servem como ponto de referência dos humanos. Já no plano superior, os 



78 

 

elementos sintetizadores das aspirações das personagens serão a linguagem e a cama de 

seu Tomás da bolandeira, por simbolizarem o nível desejado de melhoria que o homem 

pode atingir, segundo a estreita mentalidade desses indivíduos.   

 A natureza e a categoria das personagens, assinaladas por meio de expressões 

que miram a pequenez, o estado de calamidade que enfrentam e a consciência de 

deslocamento que insiste em arrastá-los para outro lugar ou fazê-los sentir-se sem-lugar, 

não minam as esperanças que intercalam as desgraças vivenciadas. O fato é que a 

cumplicidade do grupo somada à crença na superação e ao desejo de existir para si 

mesmos e para a sociedade impulsionam as personagens a seguir em frente, resistindo 

às provações que lhes são impostas:      

 

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. (RAMOS, 1998, 

p. 13) 

 

 No íntimo das vidas secas comunicadas por Graciliano Ramos convivem a 

esperança e o medo de perdê-la, face à exaustão proporcionada pela luta diária que 

ameaça pulverizar as forças e as crenças, fomentando o desânimo. O princípio 

esperança é, pois, aquele que mobiliza as personagens no decorrer do enredo, e perdê-lo 

significaria entregar-se. Mas a resistência é justamente uma das características mais 

marcantes do grupo e da classe que reportam para além da ficção. Diante da também 

relutante realidade miserável, que assombra a expectativa do grupo e tende a 

enclausurá-lo, dá-se a peleja de Fabiano e sinha Vitória pela suplantação da 

incapacidade de se articularem como sujeitos e da impotência existencial que os 

perturba. Emparedados, não havia outra forma de vislumbrar um futuro mais digno 

senão por meio de sonhos, alimentados, boa parte, por qualquer indício de chuva:  

 

Uma, duas, três, havia mais de cinco estrelas no céu. A lua estava 

cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Bem. A catinga 

ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao curral, ele, Fabiano, seria 

o vaqueiro daquela fazenda morta. [...] os meninos, gordos, 

vermelhos, brincariam no chiqueiro das cabras, sinha Vitória vestiria 

saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral. E a catinga 

ficaria toda verde. (RAMOS, 1998, p. 15) 
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 Em Vidas secas, olhar para o céu em busca de estrelas e nuvens corresponde a 

uma prática rotineira e rigorosa, já que significa prever mudanças significativas na sorte 

dos retirantes ou certificar-se da continuidade de seu perecimento. Aos moldes de 

especialistas da previsão do tempo, as personagens são minuciosas na avaliação do 

cenário celeste e a simples suspeição de chuvas aguça o imaginário daquela gente que 

anseia por mudanças. Simbolicamente, sabe-se que “chuva” designa fertilidade e 

purificação. Nesse sentido, desejá-la é também ansiar por uma terra mais produtiva, 

rentável e pela purgação das vidas sobre as quais ela cai. Só assim os retirantes avistam 

condições de pleitear um espaço em meio à sociedade. O céu equivale, então, a um dos 

elementos ficcionais mais importantes relativos à restauração da esperança do grupo, ao 

passo que promove a ressurreição do meio. No entanto, enquanto a chuva esperada não 

cai, as personagens vivem aprisionadas em rotinas decadentes e acomodadas de maneira 

indigna: “Ele, a mulher e os filhos tinham-se habituado à camarinha escura, pareciam 

ratos – e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera.” (RAMOS, 1998, p. 18)  

 Constantemente rebaixados, os indivíduos ficcionais chegam a ser 

correlacionados a “ratos”, conforme supracitado, e a “porcos”, como assinalado adiante, 

animais que enfatizam, respectivamente, vidas acostumadas à penumbra e a rés do chão, 

predispostos a sobras, migalhas, restos. Entregues a intensas rotinas de trabalho, sinha 

Vitória e Fabiano levam suas vidas zelando pelo que não lhes pertence, e servindo a 

quem é capaz de comprar sua força de trabalho: ela se consumindo em afazeres 

domésticos sem fim e ele no trato da roça e dos animais. Quanto aos meninos, estes 

ainda são agraciados com alguns momentos de pseudoliberdade e de prazer, seja 

brincando na lama, seja com a cachorra Baleia. Porém, em determinada instância o 

narrador sinaliza que até mesmo essa suposta regalia da infância é questionada pelo 

vaqueiro que insiste em elucidar a obrigatoriedade das crianças em aprender o ofício do 

pai e de calar seus ímpetos e curiosidades:  

 

As crianças divertiram-se, animaram-se, e o espírito de Fabiano se 

destoldou. Aquilo é que estava certo. Baleia não podia achar a novilha 

num banco de macambira, mas era conveniente que os meninos se 

acostumassem ao exercício fácil – bater palmas, expandir-se em 

gritaria, seguindo os movimentos do animal. A cachorra tornou a 

voltar, a língua pendurada, arquejando. Fabiano tomou a frente do 

grupo, satisfeito com a lição, pensando na égua que ia montar, uma 

égua que não fora ferrada nem levara sela. Haveria na catinga um 

barulho medonho.     

Agora queria entender-se com sinha Vitória a respeito da educação 

dos pequenos. Certamente ela não era culpada. Entregue aos arranjos 
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da casa, regando os craveiros e as panelas de losna, descendo ao 

bebedouro com o pote vazio e regressando com o pote cheio, deixava 

os filhos soltos no barreiro, enlameados como porcos. E eles estavam 

perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância. 

(RAMOS, 1998, p. 21)  

 

 Fabiano, cuja referência de infância era a sua própria imagem de miúdo 

maltrapilho, enfezado, acompanhando o pai na lida, concebia os meninos como crianças 

largadas e sem direção. Não que se opusesse à diversão de seus filhos, mas que esta 

fosse direcionada à aprendizagem ou ao exercício de algum ofício. No contexto, a 

educação é, então, sugerida como recurso de contenção e doutrinação das crianças que, 

“ensinadas”, poderiam construir um futuro melhor. Perante a possibilidade dos filhos 

trabalharem consigo, Fabiano chega a idealizar-se montado num cavalo só dele, o que 

corresponderia a uma grande conquista. Ainda que cansado e preso a uma vida 

atribulada, não deixa de sonhar, e seus devaneios o fazem escapar por alguns segundos à 

realidade que o puxa para baixo. Similar ao marido, sinha Vitória também cultiva 

sonhos, como o de um dia dormir sobre uma cama de verdade, que a fizesse mais digna: 

 

Sinha Vitória desejava possuir uma cama igual à de seu Tomás da 

bolandeira. Doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia 

que era doidice. Cambembes podiam luxo? E estavam ali de 

passagem. Qualquer dia o patrão os botaria para fora, e eles ganhariam 

o mundo, sem rumo, nem teriam meio de conduzir os cacarecos. 

(RAMOS, 1998, p. 23)  

 

 A cama, objeto de desejo de sinha Vitória, cumpriria não apenas com o papel de 

atender à sua vontade de conforto como ao anseio por ascensão social, na medida em 

que expressaria, no contexto de sua vida, um luxo que a posicionaria acima dos demais 

de sua classe, fazendo-a, supostamente, notória. Isto é, a personagem acredita que de 

posse da cama ela consiga reafirmar sua existência e assegurar um espaço mais 

respeitável na sociedade. Contudo, o pauperismo da família e a constante ameaça de sua 

fuga para outras terras tornam a aquisição da cama impossível, vista, inclusive, como 

uma “doidice”. Através de episódios como esse, Graciliano problematiza a noção 

capitalista em torno da ação de “ser” associada ao “ter” veiculada como verdade 

absoluta, ao passo que sem poder de compra as pessoas são excluídas e esquecidas pelo 

sistema. Despossuídos e fincados ao chão, os indivíduos dispostos na trama 

transparecem o sentimento de rejeição em face da ordem vigente que os considera 

apenas enquanto predispostos a se renderem ao trabalho:  
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Indispensável os meninos entrarem no bom caminho, saberem cortar 

mandacaru para o gado, consertar cercas, amansar brabos. Precisavam 

ser duros, virar tatus. Se não calejassem teriam o fim de Seu Tomás da 

bolandeira. Coitado. [...] 

Um dia... Sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse 

direito... Seria que as secas iriam desaparecer e tudo andar certo? Não 

sabia. Seu Tomás da bolandeira é que devia ter lido isso. Livres 

daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de 

caprichos. (RAMOS, 1998, p. 24) 
 

 Em Vidas secas o trabalho é concebido como marca estruturadora do mundo em 

que se movem Fabiano e sua família, os quais o julgam como atividade edificante, uma 

vez ludibriados pela ideologia capitalista reinante que, no nível aparente da sociedade, o 

propaga como fonte de prosperidade, esquecendo-se oportunamente de revelar que a 

prosperidade é, geralmente, de quem detém o poder de compra da força de trabalho e 

não de quem a vende. Na mentalidade das personagens, trabalhar é entendido como 

única opção honesta para quem almeja ser um forte e sobreviver às dificuldades 

impostas pela seca ou pela cruel desigualdade. Principal divulgador desta 

pressuposição, Fabiano é apontado como um pai preocupado em ensinar seu ofício aos 

filhos, esperando, assim, educá-los, e um dia tê-los como substitutos, perpetuando sua 

sina de trabalhador esforçado. Entretanto, concomitante à apreensão narrada pertinente 

ao futuro dos meninos, o narrador viabiliza um traço de esperança com a pretensa 

previsão de Fabiano em relação ao tão desejado momento de trégua da estiagem que lhe 

furtou as energias. A ilusão de que o drama vivido por eles se dava apenas devido à seca 

permitia a expectativa de que, superada a estiagem, as crianças se libertariam da 

obrigatoriedade do trabalho e aproveitariam com mais tranquilidade a infância que o pai 

não pode ter. E, ao providenciar um instante de expectativa, Graciliano Ramos livra a 

personagem de uma entrega plena ao derrotismo.  

 No tocante à sinha Vitória, é percebida uma expressiva preocupação com o que 

pudesse aplacar a aparência de miserável que vinha sustentando devido às privações da 

seca e a uma relação de trabalho servil incondicional. Se a “cama” não lhe foi possível, 

os “sapatos” que a personagem adquire, mesmo comprometendo a renda familiar, 

servem para sugerir uma imagem menos rudimentar. Por isso, buscava vencer a dor e o 

desconforto que eles lhe proporcionavam: “Efetivamente os sapatos apertavam-lhe os 

dedos, faziam-lhe calos. Equilibrava-se mal, tropeçava, manquejava, trepada nos saltos 

de meio palmo.” (RAMOS, 1998, p.41) Apesar do esforço, sinha Vitória não consegue 
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sustentar a versão civilizada dela mesma. Desabituada a tais “luxos”, por passar os dias 

com os pés no chão de terra, calejando-os contra a sua vontade, demonstrava-se 

desengonçada na tarefa de caminhar sobre os saltos que nem eram tão altos. E mais uma 

vez a expectativa por se fazer existir revela-se frustrada, mas não esgotada, como 

veremos mais adiante.  

 Nem tão cético quanto em São Bernardo, nem tão otimista que se afaste do 

estilo Graciliano de escrever o sertão e o Brasil, é Vidas secas, na medida em que se 

estrutura a partir de cenas compostas por uma fração tímida de esperança, rapidamente 

rechaçada por eventos subsequentes. A esperança, concebida nesse caso como ilusão, é 

logo costurada a uma ocorrência de natureza realista que acentua a vida “severina” 

levada pelas personagens, findando o momento de respiro das mesmas. Assim sendo, “a 

ilusão” acerca de si e da situação, referenciada muitas vezes por intermédio dos verbos 

no futuro do pretérito (iriam, cresceria, enfeitariam, multiplicaria, engordariam), 

configura-se como o estágio mais próximo a que as personagens de Graciliano vão 

chegar da bonança: 

 

As vacas vinham abrigar-se junto à parede da casa, pegada ao curral, a 

chuva fustigava-as, os chocalhos batiam. Iriam engordar com o pasto 

novo, dar crias. O pasto cresceria no campo, as árvores se enfeitariam, 

o gado se multiplicaria. Engordariam todos, ele Fabiano, a mulher, os 

dois filhos e a cachorra Baleia. Talvez sinha Vitória adquirisse uma 

cama de lastro de couro. Realmente o jirau de varas onde se 

espichavam era incômodo. (RAMOS, 1998, p. 67) 

 

 Os meninos, cada um à sua maneira, também carregam a vontade de “ser” e, 

consequentemente, o fio de esperança que atravessa a ficção, movimentando-se na 

trama sob um misto de desprendimento pueril e inquietude ante as repreensões do pai 

que lhes antecipa a maturidade. Espelhando-se em Fabiano, o menino mais novo, que o 

tem como referência e herói, acredita que para garantir sua existência é preciso moldar-

se à imagem do vaqueiro, o que o faz empenhado na tarefa de arremedar o pai e admirar 

seu modo de vestir-se, de equipar-se para o cumprimento de seu trabalho. Tamanha 

admiração o impulsiona a aproximar-se do pai e a tocar em seus apetrechos, mesmo 

temendo-o: “Apesar de ter medo do pai, chegou-se a ele devagar, esfregou-se nas 

perneiras, tocou as abas do gibão. As perneiras, o gibão, o guarda-peito, as esporas e o 

barbicacho do chapéu maravilhavam-no.” (RAMOS, 1998, p. 48) Engajado na missão 

de “ser”, rastreava uma oportunidade de provar aos que o cercam que podia dominar os 
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bichos e que sabia montar feito o vaqueiro. No entanto, suas perspectivas são frustradas 

após a tentativa sem sucesso de montar um bode do qual despenca. Seu plano baseava-

se na ideia de que o bode pudesse equiparar-se à égua alazã de seu pai e ele, enquanto 

cavaleiro, ao próprio Fabiano: “A égua alazã e o bode misturavam-se, ele e o pai 

misturavam-se também.” (RAMOS, 1998, p. 49) A queda não dissipa a vontade de ser o 

pai, mas estremece a ilusão do momento. Já o menino mais velho busca sua existência 

nas coisas e nas palavras, por isso quer conhecê-las, aprender sobre elas. Perguntador, 

não agrada ao pai ignorante, destituído de respostas, e que apressadamente o despacha. 

É interessante notar que, desapontado, o menino mais velho é levado a esconder-se 

debaixo das catingueiras murchas à beira da lagoa vazia, sem bananeiras ou laranjais, 

compondo uma cena de infância nada saudosa ou querida. Sua sensibilidade o mantinha 

conectado ao meio e aos animais, principalmente à cachorra Baleia. Mesmo assim, 

sentia-se sozinho, incompreendido e rejeitado, principalmente quando enxotado sem as 

respostas reivindicadas, o que corroborava para seu vazio comunicativo e para seu 

estado de alienação. Suas interrogações, portanto, traduzem a vontade de conhecimento 

e de se fazer perceber como indivíduo, bem como significam investidas a fim de burlar 

seu isolamento. Não tendo seus questionamentos atendidos, resta ao menino mais velho 

sufocar a expectativa de “ser” e contentar-se em reproduzir a comunicação travada pelos 

animais:  

 
Como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões 

complicadas, repetia as sílabas, imitava os berros dos animais, o 

barulho do vento, o som dos galhos que rangiam na catinga, roçando-

se. Agora tinha tido a ideia de aprender uma palavra, com certeza 

importante porque figurava na conversa de sinha Terta. Ia decorá-la e 

transmiti-la ao irmão e à cachorra. Baleia permaneceria indiferente, 

mas o irmão se admiraria, invejoso.  

- Inferno, inferno. 

Não acreditava que um nome tão bonito servisse para designar coisa 

ruim. (RAMOS, 1998, p. 59-60) 

 

 No capítulo “Festa”, considerado pela crítica como uma espécie de intervalo da 

angústia de ser apagado pelas circunstâncias, as personagens que compõem o escopo 

deste estudo montam-se para uma celebração de igreja com a sobressaltada finalidade 

de afirmação existencial. Efetivamente, vestem-se visando à construção de uma imagem 

que os possa livrar da inferioridade sentida e com o intuito de, pelos olhos do “outro”, 

enxergar o próprio “eu”. Por isso, se sacrificam para ajustar a aparência aos moldes do 

que a sociedade qualifica como adequado, civilizado ou até mesmo envernizado, de 
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modo que não passem despercebidos e possam acobertar a rusticidade que insiste em 

dar-lhes forma. Ora: “[...] ninguém consegue sair da sua própria pele, mas pode 

facilmente vestir uma nova; é por isso que todo se arrumar é vestir-se.” (BLOCH, 2005, 

p. 333) Assim, experimentam a possibilidade de sentirem-se incluídos, quem sabe até 

importantes:   

 
Sinha Vitória, enfronhada no vestido vermelho de ramagens, 

equilibrava-se mal nos sapatos de alto enorme. Teimava em calçar-se 

como as moças da rua – e dava topadas no caminho. Os meninos 

estreavam calça e paletó. Em casa sempre usavam camisinha de 

riscado ou andavam nus. Mas Fabiano tinha comprado dez varas de 

pano branco na loja e incumbira sinha Terta de arranjar farpelas para 

ele e para os filhos. Sinha Terta achara pouca a fazenda, e Fabiano se 

mostrara desentendido, certo de que a velha pretendia furtar os 

retalhos. Em consequência as roupas tinham saído curtas, estreitas e 

cheias de emendas.  

Fabiano tentava não perceber essas desvantagens. Marchava direito, a 

barriga para fora, as costas aprumadas, olhando a serra distante. [...] A 

posição forçada cansou-o. E ao pisar a areia do rio, notou que assim 

não poderia vencer as três léguas que o separavam da cidade. 

Descalçou-se, meteu as meias no bolso, tirou o paletó, a gravata e o 

colarinho, roncou aliviado. Sinha Vitória decidiu imitá-lo: arrancou os 

sapatos e as meias, que amarrou no lenço. Os meninos puseram as 

chinelinhas debaixo do braço e sentiram-se à vontade. (RAMOS, 

1998, p. 71-72) 

 

 Maria Izabel Brunacci observa que, como o nome sugere, “Festa” é, em um dos 

sentidos antropológicos, o intervalo de suspensão da ordem social, durante o qual as 

pessoas podem agir de modo a parecer que superam as interdições impostas pela vida 

em sociedade, desfrutando da ilusão de felicidade.26 Em contrapartida, e porque Vidas 

secas é uma ficção que não se pretende fabulosa, mas realística, o período de intervalo 

concedido tem vida curta. No transcorrer das cenas que perfazem o capítulo, as 

personagens exprimem desajuste, desencaixe e mal-estar em decorrência de uma 

conduta que lhe é estranha e de uma apresentação que não lhes diz respeito. Isso fica 

posto com o desconforto procedente das roupas e sapatos usados na ocasião e da 

compulsória atitude de tentar reajustá-los aos corpos já de saída maltratados e cansados:         

 
Fabiano soltou um suspiro largo de satisfação e dor. Em seguida 

tentou prender o colarinho duro ao pescoço, mas os dedos trêmulos 

não realizaram a tarefa. Sinha Vitória auxiliou-o: o botão entrou na 

                                                 
26 BRUNACCI, Maria Izabel. Graciliano Ramos: um escritor personagem. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2008, p. 164. 
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casa estreita e a gravata amarrou-se. As mãos sujas, suadas, deixaram 

no colarinho manchas escuras.  

– Está certo, grunhiu Fabiano. 

Atravessaram a pinguela e alcançaram a rua. Sinha Vitória caminhava 

aos tombos, por causa dos saltos dos sapatos, e conservava o guarda 

chuva suspenso, com o castão para baixo e a biqueira para cima, 

enrolada no lenço. Impossível dizer porque sinha Vitória levava o 

guarda-chuva com biqueira para cima e o castão para baixo. Ela 

própria não saberia explicar-se, mas sempre vira as outras matutas 

procederem assim e adotava o costume. (RAMOS, 1998, p. 73)  
 

 Mobilizados pela vontade de “ser” e de superar mesmo que momentaneamente a 

condição de insignificância, Fabiano e sinha Vitória martirizam-se enquanto fingem 

manter uma fachada e uma figura ajustadas às que são divulgadas em sociedade como 

apropriadas, mesmo sem compreendê-las. A falta de jeito e de costume manifestada na 

empreitada da atuação outorga a seus movimentos uma feição jocosa que termina por 

atribuir uma conotação caricata aos personagens, amenizando o tom trágico que 

corriqueiramente os define. O desconforto, as dores, as manchas no colarinho e as 

pernas bambas apontam para a necessidade de se desfazer do fingimento de “ser”, 

remontando mais uma frustrada tentativa existencial. Antes mesmo de chegar ao local 

da festa, sinha Vitória, Fabiano e os meninos sinalizam que carecem recuperar a forma 

decadente original: “Retomou a posição natural: andou cambaio, a cabeça inclinada. 

Sinha Vitória, os dois meninos e Baleia acompanharam-no.” (RAMOS, 1998, p. 72) 

Quando no local da festa, fica manifesto, porém, que a fatigante investida na 

apresentação não dissipa a sensação de desencaixe ou a cisma de rejeição, o que os faz 

hesitar em passear e aproveitar o momento tranquilamente: 

     

Seria que o povo ali era brabo e não consentia que eles andassem entre 

as barracas? Estavam acostumados a aguentar cascudos e puxões de 

orelhas. Talvez as criaturas desconhecidas não se comportassem como 

sinha Vitória, mas os pequenos retraíam-se, encostavam-se às paredes, 

meio encadeados, os ouvidos cheios de rumores estranhos. (RAMOS, 

1998, p. 74) 

 

 O convívio quase que exclusivo com os animais, o sentimento de inferioridade, a 

alienação, o isolamento e a fragilidade comunicativa, que insistem em retrair as 

personagens, vão favorecer a apreensão destas em torno do modo como as pessoas da 

cidade os receberiam. A vida na fazenda e as privações experimentadas haviam lhes 

proporcionado uma perspectiva de mundo cerceada e uma mentalidade dada a 

desconfianças: “Os meninos também se espantavam. No mundo, subitamente alargado, 
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viam Fabiano e sinha Vitória muito reduzidos, menores que as figuras do altar.” 

(RAMOS, 1998, p. 74) Fora da propriedade, apercebiam-se ameaçados: “A sensação 

que experimentava não diferia muito do que tinha tido ao ser preso. [...] Evidentemente 

as criaturas que se juntavam ali não o viam, mas Fabiano sentia-se rodeado de inimigos, 

temia envolver-se em questões e acabar mal a noite.” (RAMOS, 1998, p. 75) 

 Para Carlos Alberto dos Santos Abel, Vidas secas tem como motivação básica o 

amor de Graciliano Ramos pelos desamparados, pelos injustiçados, pelos excluídos de 

ontem, de hoje e de amanhã, mas paradoxalmente, embute uma mensagem de 

esperança.27 Tal recado é, inclusive, repassado através da cachorra Baleia a quem 

Graciliano também concede centelhas de expectativa: “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 num pátio enorme. O mundo ficaria todo cheio de 

preás, gordos, enormes.” (RAMOS, 1998, p. 91) A fartura evidenciada na fantasia de 

Baleia contrapõe-se à escassez da realidade deles, e por um instante, o mundo parecia 

mais feliz e amistoso. Embora a personagem em questão pertença à categoria animal, a 

autonomia, a fidelidade e a docilidade dela trazem para as cenas das quais participa 

mais humanidade e, por vezes, dramaticidade, como no capítulo dedicado a relatar sua 

agonia diante do prenúncio de morte. 

 No episódio “Fuga”, designado como último capítulo, avistar o céu passa a ser 

uma condição fundamental para alimentar ou rechaçar as expectativas do grupo em 

relação à sua sobrevivência: “Fizeram alto. E Fabiano pôs no chão parte da carga, olhou 

o céu, as mãos em pala na testa. Arrastaram-se até ali na incerteza de que aquilo fosse 

realmente mudança.” (RAMOS, 1998, p. 117) Olhar para cima significa que não 

perderam as esperanças e que clamam por indícios que os façam prosseguir em sua 

jornada sem temer o continuísmo da vida miserável que vinham levando. A insistente 

avaliação da composição do céu e a busca minuciosa por qualquer sinal de suplantação 

da estiagem que os atormenta demonstram a relutância do grupo liderado por Fabiano 

em não desistir da mudança: “Agora Fabiano examinava o céu, a barra que tingia o 

nascente, e não queria convencer-se da realidade. Procurou distinguir qualquer coisa 

diferente da vermelhidão que todos os dias espiava com o coração aos baques.” 

(RAMOS, 1998, p. 118)  

                                                 
27 ABEL, Carlos dos Santos. Graciliano Ramos: cidadão e artista. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1999, p. 264. 
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 Em O princípio esperança (vol. 1), Ernest Bloch afirma que o que vive é 

estimulado e em primeiro lugar por si mesmo, e que o ser humano detém um estado de 

urgência, exteriorizado, primeiramente, como “almejar” que pode ou não ser 

transformado em “ansiar”, “desejar” e, finalmente, em “querer”. No entanto, ressalva 

que entre “desejar” e “querer” há uma diferença significativa já que o primeiro ainda 

sugere uma atitude passiva, enquanto o segundo pressupõe uma conduta ativa em 

direção à realização do que se quer, já que todo querer é um querer-fazer. Pode-se 

desejar que amanhã faça um bom tempo, embora em absolutamente nada se possa 

contribuir para isso. Por isso, o desejo permanece onde a vontade nada mais pode 

mudar. O querer, ao contrário, é necessariamente um avançar ativo rumo ao alvo 

imaginado e desejado. Logo, ainda que exista um desejar sem o querer, que se esgota na 

imaginação ou é impossível, não há querer que não tenha sido precedido por um desejar. 

Nesse sentido, ao demonstrarem atividade, Fabiano e sinha Vitória que mais uma vez 

decidem pela mudança, o fazem baseados num querer-fazer algo que possa transformar 

sua realidade. O que os impede, porém, são as condições climáticas, sociais e 

psicológicas a que estão submetidos, fazendo-os, por vezes vacilar e abater-se:   

 

Sinha Vitória fraquejou, uma ternura imensa encheu-lhe o coração. 

Reanimou-se, tentou libertar-se dos pensamentos tristes e conversar 

com o marido por monossílabos. Apesar de ter boa ponta de língua, 

sentia um aperto na garganta e não poderia explicar-se. Mas achava-se 

desamparada e miúda na solidão, necessitava um apoio, alguém que 

lhe desse coragem. [...] Chegou-se a Fabiano, amparou e amparou-se, 

esqueceu os objetos próximos, os espinhos, as arribações, os urubus 

que farejavam carniça. Falou no passado, confundiu-o com o futuro. 

Não poderiam voltar a ser o que já tinham sido?  

Fabiano hesitou, resmungou, como fazia sempre que lhe dirigiam 

palavras incompreensíveis. Mas achou bom que sinha Vitória tivesse 

puxado conversa. Iam num desespero, o saco da comida e o aió 

começavam a pesar excessivamente. Sinha Vitória fez a pergunta, 

Fabiano matutou e andou bem meia légua sem sentir. A princípio quis 

responder que evidentemente eles eram o que tinham sido; depois 

achou que estavam mudados, mais velhos e mais fracos. Eram outros, 

para bem dizer. Sinha Vitória insistiu. Não seria bom tornarem a viver 

como tinham vivido, muito longe? (RAMOS, 1998, p. 119) 

 

 No episódio relatado acima, a esperança disputa a luz da cena com o tom 

dramático e com as incertezas que pairam ao longo da peregrinação a que se dedicam as 

personagens. Ainda que dividida entre maus e bons pensamentos e entre o fraquejar e o 

resistir, sinha Vitória, que ocupa com vigor o papel de mãe e de esposa, exibe uma 

conduta altruísta ao escamotear seus temores e conflitos com o intuito de não desanimar 
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os demais. No momento em que sobressaem o desamparo e a pequenez causadores de 

seu esmorecimento, apela-se para Fabiano a fim de que ele possa amenizar a sensação 

de “estar” ou “ser” esquecido no e/ou pelo mundo. No fim das contas só podiam apoiar-

se um no outro e contar com a afetuosidade e a parceria que mantinham. A 

desorientação demonstrada ao confundir passado e futuro insinua a recorrência dos fatos 

relativos à seca e às dificuldades enfrentadas, o que justamente coopera para a exaustão 

do grupo. E se a situação era a mesma que a de outrora, eles não, visto que estavam, 

àquela altura, mais velhos e ainda mais combalidos. Todavia, quando o leitor suspeita 

da rendição das personagens às circunstâncias, é surpreendido com a iniciativa de seguir 

em frente e com a renovação das expectativas:  

 

Discutiram e acabaram reconhecendo que aquilo não valeria a pena, 

porque estariam sempre assustados, pensando na seca. Aproximavam-

se agora dos lugares habitados, haveriam de achar morada. Não 

andariam sempre à toa como ciganos. O vaqueiro ensombrava-se com 

a ideia de que se dirigia a terras onde talvez não houvesse gado para 

tratar. Sinha Vitória tentou sossegá-lo dizendo que ele poderia 

entregar-se a outras ocupações, e Fabiano estremeceu, voltou-se, 

estirou os olhos em direção à fazenda abandonada. Recordou-se dos 

animais feridos e logo afastou a lembrança. Que fazia ali virado para 

trás? Os animais estavam mortos. Encarquilhou as pálpebras contendo 

as lágrimas, uma grande saudade espremeu-lhe o coração, mas um 

instante depois vieram-lhe ao espírito figuras insuportáveis: o patrão, 

o soldado amarelo, a cachorra Baleia inteiriçada junto às pedras do 

fim do pátio. (RAMOS, 1998, p. 120) 

 

 A experiência da viagem em curso, que se queria última, se deu de maneira dual, 

ao passo que foi marcada pelo conflito entre querer “ir”, incitado com as urgências 

provocadas pela seca, e o desejar “ficar” frente à ameaça do novo. De um lado, a espera 

por um lar, por dar fim às andanças, a oportunidade de afastar-se das más lembranças 

correlacionadas ao patrão, ao soldado amarelo e à morte de Baleia. Do outro, a 

preocupação de Fabiano ante a possibilidade de não encontrar gado e, por conseguinte, 

ofício, já que não conhecia outro, e a insegurança daí proveniente que volta a inquietá-

lo, fazendo-o olhar para trás, considerando o eventual retorno. A avaliação psicológica 

de sinha Vitória e Fabiano evidencia as angústias de se viver à deriva, acometidos pela 

sensação de desajuste, bem como uma postura inquieta por parte de quem as conta, 

afetado pelo que testemunha. Em outras palavras:  

 

O desconforto, tanto físico como psíquico, traduz, no cotidiano das 

personagens, a clara inadequação dos pobres ao mundo das 
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mercadorias. E traduz o incômodo do narrador, às voltas com a 

narração de um desespero que não é seu, individualmente, mas do 

qual compartilha, como partícipe do projeto de sociedade que produz 

o mundo narrado. (BRUNACCI, 2008, p. 177) 

 

 Pela voz do narrador, o leitor se depara com vidas secas que vivem atormentadas 

pelo doloroso embate estabelecido entre o desejo e a impossibilidade de “ser”, ditados 

pelo meio físico e pelo desnível social. Ou seja, Graciliano oferece aos leitores um 

ensejo para se pensar nas desigualdades socioeconômicas e na exclusão de indivíduos 

que como Fabiano e sua família passam a vida vagando em busca de algo que os possa 

livrar da invisibilidade. E convocando-nos a assistir à dor existencial das personagens 

ante o esvaziamento de seu “ser” e “estar” no mundo, Graciliano nos comove e nos 

surpreende com a lucidez conferida a elas no âmbito da abordagem da própria miséria e 

da condição de suas existências: 

 

Por que não haveriam de ser gente, possuir uma cama igual à de seu 

Tomás da bolandeira? Fabiano franziu a testa: lá vinham os 

despropósitos. Sinha Vitória insistiu e dominou-o. Por que haveriam 

de ser sempre desgraçados, fugindo no mato como bichos? Com 

certeza existiam no mundo coisas extraordinárias. Podiam viver 

escondidos, como bichos? Fabiano respondeu que não podiam.  

– O mundo é grande. 

Realmente para eles era bem pequeno, mas afirmavam que era grande 

– e marchavam, meio confiados, meio inquietos. (RAMOS, 1998, p. 

121) 

 

 As interrogações de sinha Vitória divulgam o inconformismo e o desconforto de 

quem é privada de se estabelecer como “gente” e de possuir uma perspectiva alargada. 

Lançando mão novamente das contribuições de Maria Izabel Brunacci, o incômodo de 

sinha Vitória é também o incômodo do narrador que se sabe participante da sociedade 

produtora de pessoas cujo único bem é o trabalho. E é o incômodo da literatura, que se 

reconhece reprodutora dessas relações e, por isso mesmo, questiona sua própria 

permanência enquanto forma reificada de representação dessa sociedade.28 Dessa forma, 

Vidas secas reverbera a voz dos desamparados cuja esperança é ora consentida, ora 

revogada, condecorando-os, ao final, com ao menos um esboço utópico de uma 

condicionada prosperidade futura, configurada a partir dos verbos no futuro do pretérito, 

mais uma vez empregados:       

                                                 
28 BRUNACCI, Maria Izabel. Graciliano Ramos: um escritor personagem. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2008, p. 178. 



90 

 

 
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. Sinha Vitória esquentava-se.  

[...] 

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 com 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 mandar gente 

para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como 

Fabiano, sinha Vitória e os dois meninos. (RAMOS, 1998, p. 126) 

 

 Problematizando o nomadismo e as inconformidades de quem experimenta as 

insuficiências do sertão, Graciliano Ramos lembra-nos que homens resistentes e 

pelejadores continuam sendo mandados para a cidade. Refletindo sobre Vidas secas em 

Ficção e confissão: ensaios sobre Graciliano Ramos, Antonio Candido supõe que 

Graciliano, por estar fatigado da brutalidade esterilizante de Paulo Honório e do 

niilismo de Luís da Silva, quis nessa obra oferecer não somente uma visão sombria, mas 

uma perspectiva ao mesmo tempo melancólica, limpa e humana, em que a alma das 

personagens, perquirida com amor e sugerida com desatavio, é apenas a câmara lenta do 

mesmo brilho que lhes vai aos olhos. Enfim, Graciliano nos presenteia com um drama 

de heróis precários e desgarrados a resistir, a esgueirar-se influenciados pela vontade de 

“ser” e “estar”, e a comover-nos com a cumplicidade compartilhada entre eles, apesar 

dos infortúnios, encorajando-nos a acompanhá-los, ansiosos até o próximo instante de 

esperança que possa abrandar o desespero que os aturde, ou até o desfecho em aberto 

que nos permite imaginar um futuro mais digno para essas e outras vidas marcadas pela 

opressão social, pela perda territorial e pela alienação que teima em asfixiá-las. O que se 

vê é, verdadeiramente, uma perspicaz oportunidade criada pelo autor para a concessão 

de notoriedade àqueles que historicamente foram esmagados e silenciados por uma 

natureza implacável e pelas injustiças sociais.   
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4. O caráter sociohistórico e contestatório de Levantado do chão  

 

 Publicado 1980, o romance Levantado do chão é contemporâneo a um Portugal 

instável (governamental e institucionalmente falando) que emergia de uma das crises 

mais profundas de sua história, subsidiada por uma ditadura que o delegou a um estado 

de latência e silêncio desolador. A recente democracia instalada, pós-Revolução dos 

Cravos de 1974 concedeu espaço para a insurgência de vozes dispostas a relativizarem a 

história recente e a questão da identidade. Era tempo em que se fazia necessário digerir 

as mudanças responsáveis pela condução dos portugueses àquele momento e despertar 

rumo a um lugar que os afastasse do nevoeiro sociocultural a que estavam submetidos.  

 Motivado pelo cenário democrático que se ergue, e empenhado em revolver e 

textualizar a memória, José Saramago escreve Levantado do chão, filtrando o passado 

pela ótica do presente na medida em que reescreve episódios da história de Alentejo a 

contar do início do século até a data da Revolução supracitada. Reinterpretando os fatos 

que fizeram dos campos portugueses uma paisagem rica em carências, o romance em 

xeque conta-nos a epopeia de trabalhadores alentejanos que se esforçam para suplantar 

sua condição vassala e a precarização do modo de vida a que estavam submetidos. 

Imbuído, por vezes, de um tom irônico e analítico, seu narrador contesta os mecanismos 

de poder estabelecidos pelo/no latifúndio e o desnível socioeconômico subsidiado, 

incitando os leitores a uma releitura da memória coletiva portuguesa (e também da 

História) enquanto refaz o caminho dos fatos e concede voz aos ignorados pela 

historiografia. 

 A fim de arcar com a tese proposta, convém ao último capítulo deste trabalho 

tratar da habilidade saramaguiana de elaborar uma obra literária, humanizadora e não 

utilitária, que demonstra ser capaz de nos colocar em contato com experiências humanas 

incumbidas de aguçar a nossa percepção no tocante à face opressora da mentalidade 

capitalista, propensa a alterar o espaço natural com vistas ao incremento de meios de 

produção rentáveis, a sufocar direitos humanos e a transformar homens em mercadorias, 

condenando-os ao trabalho alienado e à marginalização. Espera-se, pois, compreender 

como que, esboçando uma paisagem que se transfigura aos nossos olhos, uma sociedade 

e sua dimensão social, econômica e política, bem como homens que trazem no nome a 

desventura que os assola no decorrer da narrativa, Levantado do chão se vincula às 

reações literárias da época de seu contexto situacional, ao passo que contradiz uma 

ordem opressora e alienante, promovendo o povo há muito omitido, através de 
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personagens humildes, pertencentes à classe dos trabalhadores, que na trama se 

levantam por melhores condições de vida e de trabalho.  

 Nessa jornada, conta-se com a colaboração teórica de Michel Collot, Denilson 

Lopes, Teresa Emídio e Milton Santos para a discussão em torno da formulação da 

paisagem e do espaço ficcional; de Tereza Cristina Cerdeira da Silva, por seu trabalho 

analítico sobre a abordagem simbólica da história em Levantado do chão; de Álvaro 

Cunhal, devido a seu trabalho acerca da condição latifundiária portuguesa, do 

desenvolvimento capitalista e da situação dos trabalhadores do campo; de Friedrich 

Engels, a propósito do desenvolvimento do homem; de Eric Hobsbawn, e sua avaliação 

do mundo burguês e capitalista; de Stuart Hall e suas observações sobre a perda do 

sentido de si na conjuntura da pós-modernidade; de Augusto Santos Silva, por 

contemplar a humanidade proferida por Saramago; de Antonio Candido, mais uma vez, 

por notabilizar o papel e a importância das personagens para o enredo de um romance; 

de Ricardo Antunes, devido à atenção que dá à representatividade do trabalho no tempo, 

referenciando Hesíodo; novamente de Karl Marx, pela sua sóbria e consistente 

avaliação da orientação capitalista e da noção de trabalho por esta patrocinada; e de 

Maria Luíza Ritzel Remédios, por seu estudo a respeito do que incentivou a ficção 

portuguesa pós-Revolução de 1974.               

 

4.1. A paisagem assinalada: cenário de opressão, luta e (des)esperança 

 

 Uma vez que integra a obra literária e diz muito dos aspectos temáticos, formais, 

das finalidades comunicativas e, por assim dizer, da perspectiva posta em relevo pelo 

autor, a paisagem foi colocada em pauta durante a apreciação de São Bernardo, de 

Vidas secas e agora o será no trato de Levantado do chão. Levando em conta, segundo 

Michel Collot29, que a paisagem é um espaço percebido, ligado a um ponto de vista, ou 

seja, a uma extensão de uma região [um país] que se oferece ao olhar de um observador, 

a noção de paisagem envolve pelo menos três componentes, unidos numa relação 

complexa: um local, um olhar e uma imagem. Em suma, “é o olhar que transforma o 

local em paisagem e que torna possível sua ‘artialização’, mesmo que a arte o oriente e 

o informe em retorno.” (COLLOT, 2013, p. 18) Nessas circunstâncias, o estudioso da 

paisagem realça que a palavra chave é “percepção”, já que um ambiente não é suscetível 

                                                 
29 COLLOT, Michel. Poética e filosofia da paisagem. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2013.   
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a se tornar paisagem senão a partir do momento em que é percebido por um sujeito. E a 

importância dada à visão que percebe o ambiente e o recorta com toda a sua 

subjetividade, manifesta a relação sensível desse eu espectador com o mundo. A partir 

de então, a paisagem não é apenas vista, mas percebida por outros sentidos, e, portanto, 

experimentada. 

Em Levantado do chão o cenário que o olho contempla equivale àquele que 

Saramago deseja que seja visto: o da paisagem natural em transformação pelas leis do 

latifúndio, apresentada por meio de um narrador irônico e perspicaz que, inclusive, 

inicia seu relato com um comentário nada ingênuo sobre a abundância da paisagem e 

suas belas cores, entremeado pelo prenúncio de tragédia local, ao declarar que a terra 

também pode assumir a cor de “sangue sangrado”:  

 

O que mais há na terra, é paisagem. Por muito que do resto lhe falte, a 

paisagem sempre sobrou, a abundância que só por milagre infatigável 

se explica, porquanto a paisagem é sem dúvida anterior ao homem, e 

apesar disso, de tanto existir, não se acabou ainda. Será porque 

constantemente muda: tem épocas no ano em que o chão é verde, 

outras amarelo, e depois castanho ou negro. E também vermelho, em 

lugares, que é cor de barro ou sangue sangrado. Mas isso depende do 

que no chão se plantou e cultiva, ou ainda não, ou não já, ou do que 

por simples natureza nasceu, sem mão de gente, e só vem a morrer 

porque chegou o seu último fim. [...] 

Não faltam cores a esta paisagem. Porém, nem só de cores. Há dias 

tão duros como o frio deles, outros em que se não sabe de ar para tanto 

calor: o mundo nunca está contente, se o estará alguma vez, tão certa 

tem a morte. E não faltam ao mundo cheiros, nem sequer a esta terra 

parte que dele é e servida de paisagem. Se no mato morreu animal de 

pouco certo que cheirará ao poder do que morto está. Quando calha 

estar quieto o vento, ninguém dá por nada, mesmo passando perto. 

(SARAMAGO, 1980, p. 11) 

 

Apesar do suposto traçado bucólico introdutório, ausente em Graciliano, a 

paisagem de Levantado do chão tende à reconstrução e à relativização da intervenção 

humana nesse processo. Ao mencionar que “a abundância que só por milagre infatigável 

se explica, porquanto a paisagem é anterior ao homem, e apesar disso, de tanto existir, 

não se acabou ainda” é sugerida certa admiração sarcástica diante da subsistência do 

cenário natural face às transformações impostas pelo tempo e pelo homem, não extinto 

apenas por ser muito vasto. Em seguida, o narrador interroga-se sobre a importância das 

estações do ano que possivelmente podem servir de explicação para a perseverança 

dessa paisagem, devido à renovação estimulada e à consequente adaptação às 

mudanças. Vê-se, portanto, e já de saída, a atenção dada à tendência mutável das coisas 
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e à sua capacidade de viabilizar a adequação e a sobrevivência ou permanência, ora do 

meio, ora do homem. Além de suscitar a discussão sobre o que garante a continuidade 

da vida, o fragmento em destaque, por meio de expressões como “chão verde”, 

“amarelo”, “castanho ou negro”, “vermelho”, “cor de barro”, “cores”, “cheiros”, “terra” 

e “quieto o vento”, apela aos órgãos dos sentidos, promovendo uma percepção mais 

intensa do local descrito através não só da visão, mas do tato e do olfato. Insistindo na 

ideia de mudança, Saramago comenta as variações climáticas denunciadas pelo relato de 

dias de frio e outros de muito calor, apontando para a instabilidade daquele tempo e 

daquele espaço, já que tais alterações interferiam na rotina do trato da terra e, por 

conseguinte, na vida daqueles que a cultivavam.   

Prosseguindo em seu discurso inaugural sobre a terra, o narrador, tal qual um 

geógrafo-poeta, persiste, não à toa, na descrição do espaço físico, porém, agora, 

apontando, de forma mais veemente, para a correlação entre o homem e o meio, 

preparando o leitor para uma abordagem materialista da terra, chamando a atenção para 

a sua oportuna extensão a ser trabalhada e aproveitada:     

 

É uma terra assim grande, se formos comparar, primeiro em corcovas, 

alguma Água de ribeira, que a do céu tanto lhe dá para faltar como 

para sobejar, e para baixo desmaia-se em terra fita, lisa como a palma 

de qualquer mão, ainda que muitas destas, por fado de vida, tendam 

com o tempo a fechar-se, feitas ao cabo da enxada e da foice ou 

gadanha. A terra. Também como palma de mão coberta de linhas e 

caminhos, suas estradas reais, mais tarde nacionais, senão só da 

senhora câmara, e três manifestas são elas aqui porque três é o número 

poético, mágico e de igreja, e todo o mais deste destino está explicado 

nas linhas de ir e voltar, carris de pé descalço e mal calçado, entre 

torrões ou mato, entre restolho ou flor brava, entre o muro e deserto. 

Tanta paisagem. Um homem pode andar por cá uma vida toda e nunca 

se achar, se nasceu perdido. (SARAMAGO, 1980, p. 12) 

 

 Ao relacionar as linhas que os rios e as estradas desenham na terra com as linhas 

da palma da mão do homem, o narrador sugere não só a conexão deste com o espaço 

natural que ocupa, aproximando-os, como também que o futuro dos rios e das estradas 

está nas mãos desse homem. Portanto, ao mencionar que tais linhas “por fado de vida, 

tendam com o tempo a fechar-se, feitas ao cabo da enxada e da foice ou gadanha.” e que 

mais tarde “suas estradas reais” serão nacionais, a ideia de alteração do cenário natural 

pelo homem, em prol da construção desse espaço com o qual ele talvez nem se 

identifique, é enfatizada. Comentando sobre o futuro do espaço natural a ser 

modificado, os homens de vida dura que por ali circularão, muitos deles a viver sem 
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perspectivas, também serão referenciados – “e todo o mais deste destino está explicado 

nas linhas de ir e voltar, carris de pé descalço e mal calçado”, compondo o quadro de 

exploração que será enfatizado no decorrer da narrativa.  

 Milton Santos, em Por uma geografia nova: Da Crítica da Geografia a uma 

Geografia Crítica, define espaço como um conjunto de formas representativas de 

relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada por relações 

sociais que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através de 

processos e funções. Lembra também que, para Durkheim o espaço existe fora do 

indivíduo e, como um resultado histórico, se impõe ao mesmo e à sociedade como um 

todo, sendo assim um fato social. Em vista disso, refletir sobre o processo de 

configuração da paisagem em Levantado do chão, partindo do relacionamento entre os 

indivíduos figurados e o ambiente natural que a compõe, sugestivamente manipulado 

pelo sistema pré-capitalista, é avaliar a versão histórica de campo erguida por 

Saramago, sua finalidade comunicativa e (re)pensar a atuação do homem face ao ânimo 

empreendedor de apreensão da terra, não mais para a subsistência, mas em prol de fins 

lucrativos. Levando em conta que a trajetória de Portugal, assim como a de tantas outras 

nações, esteve por muitos séculos associada ao que acontecia na e com a terra, sendo a 

terra o início de tudo, a escolha pelo espaço rural e não pelo urbano sublinha a 

preocupação saramaguiana de relativizar um cenário que há muito foi tido como 

predominante, mas que após o crescimento e a modernização das cidades foi condenado 

ao esquecimento e atrelado à imagem do atraso e da decadência. Contudo, a opção por 

recuperar e discutir o espaço campestre não significa que as reflexões levantadas em 

torno do social, por exemplo, não possam ser estendidas ao meio citadino.  

Em Meio Ambiente e Paisagem, Teresa Emídio, citando o engenheiro ambiental 

Wantuelfer Gonçalves30, ressalta que considerando a constante evolução e antropização 

do espaço, sem deixar de lado o valor contemplativo, a paisagem é representada pela 

fisiografia, pela fisiologia e pela fisionomia do lugar, sendo instável, já que histórica e 

pessoal, pois depende de quem a observa num momento definido. Em Levantado do 

chão, a fisiografia, esculpida pelos detalhes que aludem ao relevo, à vegetação e aos 

recursos hídricos, somada à fisiologia e à fisionomia do espaço montado pela ficção, 

compõe uma paisagem que promete ir muito além de seu valor contemplativo, ao passo 

que Saramago dá vida e expressão à paisagem e aos homens que a compõe, 

                                                 
30 GONÇALVES, Wantuelfer. Paisagem: objeto de trabalho do arquiteto paisagista. In: MACEDO, Silvio 
Soares (Org.) Paisagem e ambiente. p. 79-88  
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repercutindo a historiografia e o social do lugar figurado. O cenário é tido, assim, como 

reflexo da evolução humana que tornou o meio natural um ambiente hostil.     

De admirável paisagem, a terra passa à denominação de latifúndio, 

testemunhando a miséria, a exploração dos que nela trabalham, a frustração ante a 

instauração da República que nada mudou, as Guerras mundiais, a Guerra de Espanha, o 

Fascismo Salazarista e outras tantas tormentas que vão contribuir para o caráter 

contraditório e conflituoso assumido, uma vez que a terra, mesmo detendo extensa 

dimensão e abundância em riquezas naturais, não se demonstra apta a conter a fome e os 

infortúnios de seu povo. Evidentemente, as causas dessa contradição podem ser 

compreendidas a partir do próprio conceito de “latifúndio” que enfatizará a terra 

enquanto grande propriedade rural concentrada nas mesmas poucas e nobres mãos 

prestigiadas, atendendo a interesses capitalistas. O que se percebe é que a paisagem 

saramaguiana, se desdobra em fases significativas. Em outras palavras, e lançando mão 

da noção de paisagem, articulada por Denilson Lopes31, esta se abre para um vasto 

campo de possibilidades, entendida não só como objeto de contemplação estética, mas, 

principalmente, como alvo da intervenção humana para o consumo e/ou para o lucro, e 

como lugar de convergência de elementos vindos da natureza e da cultura, da geografia 

e da história, do interior e do exterior, do indivíduo e da coletividade, do real e do 

simbólico: 

 

De guerra e outras pestes se morreu muito neste e mais lugares da 

paisagem, e no entanto quanto por aqui se vai vendo são vivos: há 

quem defenda que só por mistério insondável, mas as razões são as 

deste chão, deste latifúndio que por corcova de cima e plaino de baixo 

se alonga, aonde os olhos chegam. E se deste não é, doutro há-de ser, 

que a diferença só a ambos importa, pacificado o teu e o meu: tudo em 

tempo devido e conveniente se registrou na matriz, confrontações a 

norte e a sul, a nascente e a poente, como se tal houvesse sido 

decidido desde o princípio do mundo, quando tudo era paisagem, com 

alguns bichos grandes e poucos homens de longe em longe, e todos 

assustados. (SARAMAGO, 1980, p. 12) 

 

A mortandade registrada e as expressões “pacificado o teu e o meu”, 

“confrontações a norte e a sul, a nascente e a poente” denunciam o momento de 

turbulência que se espalha por aquelas terras, que a contar pela referência “de guerra e 

outras pestes”, apontam para conflitos que, de forma epidêmica, contaminam aquela 

paisagem. Através dessa introdução, Saramago prepara o leitor para o panorama que 

                                                 
31 LOPES, Denilson. Invisibilidade e desaparecimento. In: MARGATO, Izabel; GOMES, Renato Cordeiro. 
Espécies de espaço: territorialidades, literatura, mídia. Belo Horizonte: UFMG, 2008. p. 81-98 
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será descortinado: o flagelo dos trabalhadores rurais portugueses, mais precisamente, de 

Alentejo, a partir da primeira metade do século XX até a Revolução de Abril de 1974.  

E com “como se tal houvesse sido decidido desde o princípio do mundo, quando tudo 

era paisagem, com alguns bichos grandes e poucos homens de longe em longe” o autor 

realça que desde o início dos tempos, a terra estava predestinada a ser ocupada de 

maneira avassaladora por homens e bichos, a assumirem a condição de “assustados”.  

Discutindo a evolução da paisagem, a partir do quanto ela pode ser modificada 

pelas interferências incisivas e determinantes do homem, as relações que se 

estabeleceram ali no decorrer de sua transformação no tempo, por influência do desejo 

da humanidade de dominar a natureza, Saramago faz do “espaço” um elemento 

merecedor de especiais cuidados e de atenção, quer por propiciar a concentração de 

fatores de verossimilhança, quer pelas conexões que com ele estabelecem outros 

elementos da narrativa, ou, ainda, por dar a compreender que o espaço, sendo ele 

organizado pelo homem, equivale, nas palavras de Milton Santos32, a uma estrutura 

subordinada-subordinante relativa à memória dos modos de produção do passado.    

Porque as personagens são parte integrante da paisagem na medida em que são 

situadas no espaço diegético, colaborando para um sistema variável de relações, e 

porque o cenário ganha forma de latifúndio, Levantado do chão enfatiza uma terra de 

infortúnios por subsidiar a diferença de classes, e, por conseguinte, a miséria de 

indivíduos como Domingos Mau-Tempo, chefe de família fracassado que nunca teve 

estudos ou quaisquer oportunidades que lhe garantissem uma vida digna, mas que se 

reinventa para conseguir trabalho. Seu olhar triste sobre a terra que insiste em rejeitá-lo 

é interpretado pelo narrador e apresentado ao leitor sob a forma de um murmúrio 

possível ante a percepção de sua situação decadente, chegando a extravasar certa dor 

existencial: “[...] Terra maldita, só por grande tristeza o estará dizendo, que de razões 

particulares não encontraria uma, ou todas são, e então nenhuma terra escapará à 

sentença, todas malditas, condenadas e condenadoras, dor de estar nascido.” 

(SARAMAGO, 1980, p. 49) O espaço saramaguiano é inteirado por seres agrestes e 

sofridos perante a precárias condições climáticas e de trabalho, podendo, sob esse 

aspecto, ser aproximado ao de Vidas secas. À terra é atribuída a característica de 

“condenadora” à proporção que se demonstra incapaz de ofertar meios de subsistência e 

de conter a fome dos que dela dependem direta ou indiretamente, lançando-os, nesse 

                                                 
32 SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova: Da Crítica da Geografia a uma Geografia Crítica. 6ª ed. São 
Paulo: EDUSP, 2004.  



98 

 

sentido, à morte. O espaço narrativo é, então, reconhecido pela imagem de solo seco, 

estéril e enlameado, restando aos indivíduos sucumbir-se ao abandono do corpo:  

 

A terra é só crosta seca ou lamaçal, não importa. Cozem-se ervas, 

vive-se disso, e os olhos ardem, o estômago faz-se tambor, e vêm as 

longas, dolorosas diarréias, o abandono do corpo que se desfaz de si 

próprio, fétido, canga insuportável. Apetece morrer e há quem morra. 

(SARAMAGO, 1980, p. 56)  

 

 No decorrer da trama, a paisagem revela-se cada vez mais em crise, e ao passo 

que dialoga com a situação das personagens, suscita o colapso proveniente desse 

contato. Como consequência de uma relação homem/natureza mobilizada pela dinâmica 

capitalista que se insinua no local, muitos são os desempregados e os condenados à 

morte pela falta de recursos, de alimento, pela exploração e pelo descaso. Homens, 

mulheres ou mesmo crianças são consumidos pelo trabalho até seu esgotamento. As 

doenças se proliferam e o latifúndio é comparado a um campo de concentração com 

seus homens-fantasmas a perambularem com suas chagas e com todo a sua 

precariedade. Mais uma vez modificada, a paisagem de Levantado do chão é 

aproximada ao “inferno”, o que significa elevar o nível de degradação sentido e 

suportado pelo espaço ficcional: 

 

Diga-se agora que o inferno não é longe. São cento e cinquenta 

homens e mulheres, divididos em cinco ranchos, e esta condenação 

durará dezesseis semanas, é uma safra de sarna e de febres, uma 

empreitada de sofrimento, mondar e plantar desde o sol que ainda vai 

nascer ao sol que já se foi embora, e quando a noite começa são cento 

e cinquenta fantasmas que se arrastam até ao monte onde têm quartel, 

homens para aqui, mulheres para ali, mas todos por igual coçando as 

sarnas dos canteiros alagados, todos curtindo as febres do arrozal, [...] 

Não há muita diferença entre isto e campos de morte, apenas se 

rebenta menos, provavelmente por causa da muita caridade cristã e 

correlativo interesse que fazem com que os patrões, quase todos os 

dias, carreguem de miséria sarnosa e febril as camionetas e a 

transportem para o hospital de Elvas, hoje uns, outros amanhã, é um 

corropio de ir e vir, e os pobres vão como mortos, o que vale a todos é 

a milagrosa medicina que em três ou quatro dias os põe como novos, 

fraquíssimos e trêmulos de pernas, mas quem se preocupa com essas 

insignificâncias, tu tens alta, tu também, e tu, e tu, é assim que os 

médicos nos tratam, e torna a camioneta a despejar no monte a carga 

com a saúde a meio pau, é uma empreitada, não se pode perder tempo, 

Está melhor, meu pai, perguntou Amélia, e ele respondeu, Estou, sim, 

filha, como se vê não há nada mais simples. (SARAMAGO, 1980, p. 

268)  
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Quando da terra são colhidas safras de enfermidades e o trabalho se dá de sol a 

sol, fica evidente a discussão em torno da compra da força de trabalho e do abuso de 

poder pelo proprietário que requer a redução de homens à condição de mercadorias e à 

sua desumanização, pelo exercício da indiferença a suas necessidades e ao seu bem-

estar. Com isso, fica posto um cenário resultante dos mecanismos de opressão 

capitalistas e a envergadura desse sistema para estimular o aumento da produção, 

mesmo que isso custe açoitar e desfigurar o trabalhador. Consequentemente, 

transformam aqueles para quem só lhes resta a venda de sua força de trabalho em alvos 

fáceis, fazendo-os, inclusive, cegar frente à violência sofrida, haja vista que, iludidos, a 

entendem como um procedimento legal em razão da correção ante a meta de produção. 

Sobre a ilusão financiada pelo poder, comenta Teresa Cristina Cerdeira33 que em 

Levantado do chão o latifúndio sente-se forte para dominar por receber o apoio das leis 

do direito dos homens, impostas pelo Estado, e das leis divinas traduzidas pela igreja. 

Por isso, a dominação não é sentida como um ato ilegal e as relações mercantilistas e de 

poder se intensificam. Quando não metonímia do autoritarismo, o latifúndio é 

personificado e engenhosamente elevado a soberano, se apropriando de um tom bíblico 

e imperativo para convocar seus súditos a se multiplicarem em nome do aumento 

quantitativo da mão de obra e da área de produção: “A sabedoria de Deus, amados 

filhos, é infinita: aí está a terra e quem a há-de trabalhar, crescei e multiplicai-vos. 

Crescei e multiplicai-me, diz o latifúndio. Mas tudo isto pode ser contado doutra 

maneira.” (SARAMAGO, 1980, p. 14) A estudiosa lembra, ainda, que o sistema 

capitalista, fundado na propriedade rural herdada de pai para filho, dispensa o homem 

da conquista pessoal da terra e sustém a inadequação entre o trabalho e seu resultado. 

Essa discussão é também valorizada por Saramago: 

 

Isto é conversa antiquíssima, já no tempo dos senhores reis assim se 

dizia, e a república não mudou nada, não são coisas que se mudem por 

tirar um rei pôr um presidente, o mal está noutras monarquias, de 

Lamberto nasceu Dagoberto, Dagoberto nasceu Alberto, de Alberto 

nasceu Floriberto, e depois veio o Norberto, Berto e Sigisberto, e 

Adalberto e Angiberto, Gilberto, Ansberto, Contraberto, que 

admiração é essa terem tão parecidos nomes, é o mesmo que dizer 

latifúndio e dono dele, os outros baptismos pouco contam, por isso o 

feitor não diz nomes, diz os outros, e ninguém vai perguntar que 

outros esses são, só gente da cidade cairia na inocência. 

(SARAMAGO, 1980, p. 196)  

                                                 
33 SILVA, Teresa Cristina Cerdeira da. José Saramago entre a história e a ficção: uma saga de 
portugueses. Lisboa: Dom Quixote, 1989. 
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Com vistas a relativizar a sucessão da terra de pai para filho e a semelhança 

entre eles no que diz respeito à forma de pensar e agir, Saramago traz nomes parecidos 

como quem pretende, de forma debochada, chamar a atenção do leitor para o fato de 

que várias gerações já se passaram ou ainda passarão por aquelas terras, porém nada 

muda. A imagem da terra como herança reforça outra intervenção crítica por Saramago, 

aqui já anunciada: a má divisão dessas terras e a restrição ou delimitação das riquezas, 

concedendo aos bem nascidos a permanência nos postos mais altos da sociedade. Não 

em vão, mas como artifício, a paisagem é repaginada. Ela, que é anterior ao homem, 

transforma-se em seu bem ou produto, às vezes inculta, apesar de cultivável, mas na 

maior parte do tempo usada em benefício de uma classe dominante e minoritária que 

explora uma classe subalterna e majoritária, fadada, por essas vias, a ser marginalizada. 

 Outra conotação atribuída ao latifúndio é a de “mar interior” que se dá devido à 

sua natureza inconstante, à sua capacidade de agitar-se e agitar ou atingir tudo que o 

cerca, e por servir de habitat para diversos tipos de seres viventes que colaboram para 

seu ecossistema: “Tem seus cardumes de peixe miúdo e comestível, suas barracudas e 

piranhas de má morte, seus animais pelágicos, leviatãs ou mantas gelatinosas, uma 

bicheza cega que arrasta a barriga no lodo e morre sobre ele, e também grandes anéis 

serpentinos de estrangulação.” (SARAMAGO, 1980, p. 319) Sob a forma de latifúndio, 

a paisagem saramaguiana ganha, inclusive, versão de lugar medieval, uma vez que é 

administrado de forma intransigente e ocupado por “castelos” e casas “palaçadas” que 

não só abrigam seus proprietários, como também expressam autoridade, poder e 

resistência: 

 

Este grande frio do latifúndio não é só por Janeiro ser. Todas as 

janelas do prédio estão fechadas e se isto fosse castelo de Lamberto e 

não casa palaçada de Norberto, veríamos de homens de armas 

guarnecidas as ameias, como ainda não há muito tempo vimos de 

gente medrosa e sanguinária povoadas as ruínas de Montemor, é a 

diferença dos tempos, agora circulam as mesnadas da guarda pelo 

latifúndio, pé de bota e pé de guerra, enquanto Norberto lê os jornais e 

ouve a rádio, grita com as criadas, os homens quando se enervam 

ficam assim. E o que mais indigna é o ar de contentamento manhoso 

do povinho, parece que para eles chegou a primavera mais cedo, nem 

sentem o frio, [...] (SARAMAGO, 1980, p. 322) 

 

O frio do latifúndio, tal como um mau presságio, insinua ameaças imanentes à 

relação imposta pelo proprietário a seus subordinados, suscitando uma atmosfera de 

embate que movimenta as personagens e põe em xeque o papel social de cada uma 
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delas. A exemplo, vê-se que o conforto, a segurança e a tirania de Norberto, por trás dos 

muros de sua fortaleza, indicam os privilégios acumulados e a soberania do dono de 

terras apegado a princípios capitalistas. A vigilância dos guardas prontos a defender 

quem lhe ordena sem questionar motivos, chama a atenção para uma postura 

subserviente e irrefletida que os expõe às tensões do momento, geradas pela insatisfação 

em relação às condições de trabalho e à perseguição aos comunistas. E, por fim, uma 

parcela do povo, que também compõe esse mais recente cenário, é representada pela 

alienação que os faz, até certo ponto, não perceber as mudanças efetivas no desenho 

daquela sociedade.  

Observa-se que em determinada instância Saramago investe num cenário 

acidentado pela atenuada precariedade dos trabalhadores, problema social esse posto em 

evidência por Álvaro Cunhal em A Questão Agrária em Portugal, onde comenta que o 

processo de desenvolvimento capitalista, com a apropriação por particulares do produto 

de trabalho social, com a correspondente polarização dos estratos sociais, com a 

decomposição da classe camponesa e a liquidação da produção individual, provoca um 

agravamento da situação dos trabalhadores do campo. Considerando que as palavras de 

Cunhal correspondem às condições reais do âmbito agrário português na primeira 

metade do século XX, vale dizer que Saramago demonstra-se coerente com os 

problemas que assolam aquelas terras e engajado na causa da gente humilde e sofrida 

que trabalha nos campos de Alentejo e de tantas outras regiões onde imperam as 

relações de poder instauradas pelo sistema capitalista. Através desse recorte, Levantado 

do chão traz uma paisagem que recupera os invisíveis da história portuguesa: homens e 

mulheres dedicados e dependentes do trabalho rural, privados de direitos humanos e 

civis, de sua juventude e vitalidade, em nome dos interesses daqueles que compram sua 

força de trabalho:       

 

No geral do latifúndio, os homens e as mulheres têm seu tempo 

regateado de vida, espanta-se a gente de como alguns vão a velhos, e 

muito mais quando, passando, encontramos uma que à vista é ancião e 

ouvimos dizer que tem quarenta anos, ou esta mulher murcha e com a 

face encorreada, ainda não fez trinta, afinal viver no campo não dá 

vida acrescentada, são invenções da cidade, é como aquele 

regradíssimo ditado, Deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer, 

tinha graça vê-los aqui com a mão no cabo da enxada e os olhos no 

horizonte à espera do sol ou derreados das cruzes ansiando por um 

anoitecer que nunca mais chega, o sol é um desgraçado, cheio de 

pressa de sair e com tão pouca de se apagar. Como os homens. 

Porém, vão-se acabando os tempos da conformação. Anda uma voz 

pelos caminhos do latifúndio, entra nas vilas e nas aldeias, conversa 
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nos montes e nos montados, uma voz de duas palavras essenciais e de 

outras muitas que explicam essas duas, oito horas, dizer isto assim 

parece dizer pouco, mas se dissermos oito horas de trabalho já se 

começa a entender melhor, [...] (SARAMAGO, 1980, p. 327-328) 

 

Após figurar a luta diária dos homens campesinos contra a pauperização a que 

foram submetidos, contra as más condições de trabalho que arruínam seus corpos e a 

submissão que os faz ser comparados ao sol – “o sol é um desgraçado, cheio de pressa 

de sair e com tão pouca de se apagar. Como os homens.” – José Saramago faz uma 

ressalva importante que motivará a próxima versão de paisagem firmada por Levantado 

do chão: “[...] vão-se acabando os tempos da conformação.” Com essa afirmação, o 

autor inaugura um novo tempo narrativo, o tempo de reagir e lutar por melhorias e 

mudanças no trato do cidadão e trabalhador rural, insinuando uma nova alteração da 

paisagem ficcional. 

Referenciada como “terra da fraternidade”34, devido a um povo que mais ordena 

em nome da igualdade, e por vários setores da esquerda portuguesa como “vermelha”, 

designação que insinua uma rebeldia natural de sua gente e uma predisposição às 

convicções divulgadas pelo Partido Comunista Português, a região de Alentejo, não por 

acaso, foi eleita como cenário do romance. A participação dos trabalhadores agrícolas 

alentejanos na greve geral, convocada pela União Operária Nacional em 1918, as 

ocupações de terras e dos meios de produção, ocorridas em larga escala na década de 

60, e as situações de ação coletiva em Baleizão, anteriores a 1974, são algumas das 

ações que exemplificam de forma persuasiva a capacidade de organização dos que 

dependem desses campos. E tomando como base a imagem de mobilização suscitada, é 

possível inferir um critério político do autor no tocante à seleção desse espaço que vai, 

então, substanciar sua empreitada estética e situar a movimentação dos trabalhadores, 

bem como discussões em torno do social.  

 Quando eleva a frase “[...] não somos homens se desta vez não nos levantarmos 

do chão, [...]” (SARAMAGO, 1980, p. 336) o autor enaltece a tomada de consciência e 

o erguer-se dos indivíduos há muito subjugados, reconstruindo a imagem dos 

trabalhadores rurais, desfazendo a postura acomodada e, por isso, passiva destes que 

passam a sujeitos de sua própria história. Agora, os homens são representados pela 

iniciativa e pela firmeza de suas ações e ideais, o que corrobora para um cenário de luta 

                                                 
34 Denominação enfatizada pela música Grândola, de Zeca Afonso.  
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no sentido de promover mudanças no quadro social pela negação à vassalagem e pelo 

enfrentamento:   

 

Mas eu não dei autorização, nem daria se ma pedissem, Tomámo-la 

nós. Foi este um caso, sinal de mudança nos ventos, porém como se 

havia de salvar o fruto da terra se Adalberto mandou passar com as 

máquinas por cima da seara, se Angilberto lançou searas ao gado, se 

Ansberto puxou fogo ao trigo, tanto pão perdido, tanta fome agravada. 

(SARAMAGO, 1980, p. 359) 

 

 O ar de revolta paira sobre o latifúndio e seus arredores. Os homens que nele 

sobreviviam não podem mais ficar em silêncio ante as intransigências dos grandes 

proprietários e a fome que estes os obrigam a passar. Saramago mais uma vez remaneja 

a paisagem a fim de elevar outra versão da mesma: aquela que traz seu povo 

inconformado, valente, mais consciente de seus direitos e unido em razão de uma causa, 

ou seja, de superar a omissão e os dias de trabalho semiescravo. Nesse mais recente 

panorama, José Saramago concede voz aos trabalhadores e reforça a crítica à 

mentalidade capitalista que tende a supervalorizar a propriedade colocando-a em 

primeiro lugar na organização de uma sociedade:  

 

[...] cheguei eu a esta idade para assistir a tão grande desgraça, estava-

me reservada esta provação, ver a terra de meus avós nas mãos destes 

ladrões, é o fim do mundo quando se ataca a propriedade, alicerce 

divino e profano da nossa civilização material e espiritual, [...] 

(SARAMAGO, 1980, p. 361) 

 

Sob a ótica do latifundiário que evidentemente lamenta a reforma agrária 

exigida, a paisagem tornou-se turva, ou pior, “desgraçada”, afinal não lhe é mais 

favorável. O povo é dado como ladrão por requerer seus direitos e destituir o império da 

concentração de terras e da fome. E, aproveitando o ensejo, Saramago disponibiliza, de 

maneira inferencial, uma discussão a respeito da essência contraditória da “propriedade” 

que tanto pode ser concebida como “alicerce divino”, quanto “profano”, pois tanto serve 

ao desenvolvimento da civilização quanto, e ao mesmo tempo, para demarcar 

proprietários e propriedades, dentre estas o próprio homem enquanto mão de obra.  

Um cenário de resistência é montado e a noção de coletividade é estimada.  

Saramago parece oferecer ao leitor uma paisagem que o auxilia a receber a noção de 

conflito como um elemento a mais na construção dos saberes sobre o mundo, 

permitindo-o compreender melhor a vida em sua dimensão espacial onde se enquadram 

os paradoxos do viver associado. O engajamento e a organização dos trabalhadores 
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rurais representados favorecem o romper com a ordem do espaço e do esquema de 

poder que até então vinham sendo mantidos. E a partir desse atual espírito, outro, e 

último cenário, é elevado: o da esperança, já que os sujeitos que se movimentam na 

trama, simbolicamente acompanhados de seus ascendentes, cantam vivas à revolução 

que por ali desponta, representando a reunião por uma causa há muito ansiada e a crença 

em mudanças significativas: 

 

Vai o milhano passando e contando, um milheiro, sem falar nos 

invisíveis, que é sina a cegueira dos homens vivos não darem conta 

certa de quantos fizeram o feito, mil vivos e cem mortos, ou dois 

milhões de suspiros que se erguem do chão, qualquer número servirá, 

e todos serão pequenos se de longe somarmos, pendurados dos taipais 

vão os mortos, olham para dentro à procura de quem conheçam, dos 

mais chegados de corpo e coração, e se não encontram quem buscam 

juntam-se aos que vêm a pé, meu irmão, minha mãe, minha mulher e 

meu homem, por isso é tão natural reconhecermos Sara da Conceição, 

aquela que ali vai, com uma garrafa de vinho e um trapo, e Domingos 

Mau-Tempo, com o vinco da sua corda no pescoço, e agora passa 

Joaquim Carranca que morreu sentado à porta da casa, [...] e aqui 

neste virar do caminho está João Mau-Tempo a sorrir, estará à espera 

de alguém, ou não se pode mexer, morreu com as pernas tolhidas, [...] 

(SARAMAGO, 1980, p. 365) 

 

Cabe dizer, portanto, que a paisagem de Levantado do chão reflete a dinâmica 

das transformações do espaço rural, passando pelas mudanças norteadas pela 

instauração de ideais capitalistas nas regiões de latifúndio, pela discussão sobre a 

concentração de terras e dos meios de produção, a centralização do capital e em razão 

da exploração da mão de obra. E ao debilitar o espaço com contradições e insuficiências 

patrocinadas pela acentuada desigualdade social e pelas relações mercantilistas e de 

poder, Saramago traz à luz reflexões imbuídas de convicções que direcionam o olhar do 

leitor para uma crítica à ordem capitalista. Além disso, a dureza da vida no campo, 

associada à problemática em torno da diferença de classes e da opressão perante as 

exigências de trabalho, revela não só o afinado senso humanístico do autor português 

em questão como também sua habilidade em estender suas críticas para além do 

regional. 

Por vezes reinventada, a paisagem saramaguiana, além de resgatar e reinterpretar 

a História, interpela a historiografia com vistas a questionar as lacunas de suas linhas no 

que diz respeito à difícil vida no campo, marcada por lutas várias e protagonizada por 

um povo simples e sofrido. O constante desdobramento dessa paisagem convoca o leitor 

para (re)descoberta do espaço selecionado e das relações ali estabelecidas que delineiam 
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as paisagens em construção. Com efeito, os recortes do espaço apresentados em 

Levantado do chão estimulam um olhar aguçado em direção ao desvendar de uma 

paisagem em crise que sustentou o latifúndio e a desesperança, para, enfim, promover o 

reparar da força humana que tanto viabiliza a superação dos cenários de desigualdade e 

miséria, tornando-os lugares dedicados ao recuperar da lucidez e das expectativas.   

Por fim, e contrariando o discurso salazarista retomado por Álvaro Cunhal no 

capítulo “Jardim da Europa à beira-mar” de sua obra aqui já referenciada: “Os incultos 

do país – escreveu Salazar – sobretudo do Alentejo, já nem sequer existem como 

imagem literária ou bandeira política.” (CUNHAL, 1968, p. 5) Saramago traz um 

romance voltado para ressuscitar questões regionais e socioculturais que ficaram 

esquecidas. Assim, a eleição do espaço rural, ou melhor, a escolha por representar o 

Alentejo e o interesse demonstrado por revolver sua história e reescrever seu espaço, 

provém da iniciativa de recuperar uma paisagem e sua gente anônimas, erguendo-as do 

chão de terra, de pobreza, de humildade e de invisibilidade, rumo ao reconhecimento de 

suas existências e à consciência de que participam e participaram da configuração da 

identidade portuguesa.  

 

4.2. O legado dos Mau-Tempo: homens e mulheres levantados do chão 

 

No período inicial da vida, antes mesmo do termo civilização ser erguido, o 

homem, dado como selvagem, fazia uso da terra exclusivamente para sua subsistência e 

dela apreendia o que lhe era necessário e pronto para o consumo. Era tempo em que 

viver associado significava a única forma de sobreviver aos percalços da natureza e às 

dificuldades diárias impostas pela ausência de recursos. O modo de vida simples e 

dependente contribuía para o caráter despretensioso dos indivíduos e para o 

comportamento colaborativo, então valorizado. Mais tarde, no momento que ficou 

conhecido como Barbárie, segundo o esboço do desenvolvimento humano que Friedrich 

Engels, seguindo Morgan, traz à tona em A origem da família, da propriedade e do 

Estado, o homem desenvolve, por meio do trabalho, a criação de gado e a agricultura, 

produzindo um determinado aumento dos meios de existência e, por conseguinte do 

contingente populacional. Em outras palavras, com o manuseio da terra gerando o 

cultivo de produtos agrícolas, e a necessidade de uma consciência coletiva, os homens 

passam de errantes a sedentários e, na medida em que garantem a alimentação e 

sustento do grupo, viabilizam o assentamento e o alargamento das comunidades, que 
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mais tarde, tão logo desenvolvidas, serão consideradas sociedades e tornadas 

civilizações. 

Com a origem dos Estados, do instituto da propriedade e da prática de 

comercialização dos bens (agrícolas ou não), a disputa por territórios e ideais movidos 

pelo interesse em acumular capital são superestimados, ampliando as áreas de influência 

e incentivando a conquista não só de terras exploráveis, mas também de mão de obra 

barata – senão escrava – e mercado consumidor. Conforme a vida é regida por causas 

capitalistas, assiste-se ao suplantar dos ideais de civilização pelos valores mercantilistas, 

que fazem do “eu” civilizado um sujeito individualista e ganancioso, pendente à 

sobreposição do “outro” numa busca desenfreada pelo poder e pelo lucro. O capitalismo 

faz, pois, desaparecer a velha noção de bem comum ou comunidade, maximizando o 

interesse exclusivo do indivíduo, que na ocasião demonstra-se suscetível ao regime em 

questão, assumindo, mesmo que não diretamente, sua responsabilidade pela 

desigualdade social. 

Segundo Eric Hobsbawm35, quando o mundo burguês surgiu com seu 

pensamento econômico, político e social voltado para subsidiar a ideia de que somente 

os “mais capazes” sobreviveriam, sendo sua “capacitação” comprovada não apenas por 

sua sobrevivência, mas também por sua dominação, a maior parte da população mundial 

tornou-se vítima daqueles cuja superioridade econômica, tecnológica e militar era 

inconteste. Governado pelo dinheiro e pela vontade de poder, o homem passa a 

financiar a desigualdade e a reificação de seus pares, evidência essa sugerida já nas 

primeiras páginas de Levantado do chão: 

 

De cada vez, sabemos, foi o homem comprado e vendido. Cada século 

teve o seu dinheiro, cada reino o seu homem para comprar por 

morabitinos, marcos de ouro e prata, reais, dobras, cruzados, réis e 

dobrões, e florins de fora. Volátil metal vário, aéreo com o espírito da 

flor ou o espírito do vinho: o dinheiro sobe, só para subir tem asas, 

não para descer. O lugar do dinheiro é um céu, um alto lugar onde os 

santos mudam de nome quando vem a ter de ser, mas o latifúndio não. 

(SARAMAGO, 1980, p. 13) 

 

 Vestido por um tom agudo e por um distanciamento crítico, o narrador 

saramaguiano introduz seu contar com uma declaração de caráter histórico acerca do 

homem tratado como mercadoria, frente à presença e à influência marcante do dinheiro 

                                                 
35 HOBSBAWM, Eric J. A era do capital. 21ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014. 
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no decorrer do tempo e das sociedades vigentes. O dinheiro é ressaltado não só por sua 

capacidade de seduzir e render o ser humano, mas também pela posição de destaque que 

ocupa e faz ocupar aqueles que o detêm. Ao mencionar que o lugar do dinheiro 

corresponde ao céu e que o do latifúndio não, José Saramago tende, então, a enfatizar 

que, no caso do cenário dessa narrativa, o valor dedicado ao dinheiro resultará em uma 

atmosfera infernal ou bárbara, em que seus personagens sofrerão com a miséria típica de 

uma organização que prioriza o ganho material e individual, em detrimento do bem-

estar coletivo. Tal circunstância é repercutida a partir da precariedade dos Mau-Tempo, 

que sofrem com uma vida de privações e de dificuldades: 

 

Pela cancela do quintal, Domingos Mau-Tempo fez entrar o burro e a 

carroça e começou a descarregar a mobília, a metê-la para dentro de 

casa, sem arrumar, até que a mulher pôde ir ajudá-lo. O enxergão 

estava molhado de um lado. A água entrara na arca da roupa, a mesa 

da cozinha tinha uma perna partida. Mas havia uma panela ao lume 

com umas folhas de couve e uns bagos de arroz, o menino tornara a 

mamar e adormecera no lado seco do enxergão. Domingos Mau-

Tempo foi ao quintal para uma necessidade. E no meio da casa, Sara 

da Conceição, mulher de Domingos, mãe de João, ficou atenta, 

olhando o lume, como quem espera que um recado mal entendido se 

repita. No seu ventre houve um pequeno movimento. E outro ainda. 

Mas quando o marido entrou, não lhe disse nada. Tinham mais em que 

pensar. (SARAMAGO, 1980, p. 22) 

 

 Como contraponto, trazendo à tona uma discussão em torno da diferença de 

classes, nutrida pelo sistema capitalista, são apresentados os herdeiros da terra, sujeitos 

de elevada condição financeira, dados como “senhores da povoação” que habitam 

castelos, exploram os pequenos e ditam a vassalagem daqueles que almejam trabalho e, 

por conseguinte, sustento, ao ponto de abusarem dos mesmos para atender aos mais 

variados interesses, como se o dinheiro lhes concedesse tal direito:   

 

Quando Lamberto Horques Alemão subia ao eirado do seu castelo, 

não lhe chegavam para tanto ver. Era senhor da povoação e seu termo, 

dez léguas de comprido e três de largo, com franqueza e liberdade de 

tributo, e embora tivesse recebido o encargo de povoar a terra, não foi 

por seu mandado que na fonte foi a moça forçada, mas tendo assim 

calhado, melhor. (SARAMAGO, 1980, p. 26) 

 

Durante a leitura de Levantado do chão nota-se uma narrativa povoada de 

indivíduos abandonados à própria sorte, inferiormente situados na hierarquia regida 

pelas leis do latifúndio e despojados de sua cidadania desde o nascimento, já que sequer 
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foram registrados legalmente. É, pois, questionada a existência dessa gente classificada 

como “solta” e “miúda”, colocada à margem da prosperidade concedida pela 

propriedade rural privada, já que esta beneficia apenas os bem nascidos. O peso da 

colocação “almas mortas ou ainda vivas?” colabora para promover o estado de 

abatimento inerente a esse povo sofrido e cansado que vive para multiplicar a terra 

alheia, que o submete e o aliena. Os elementos humanos que compõem o universo 

ficcional em destaque tendem a projetar posturas e valores palpáveis, e a corporificar o 

compromisso social da obra com os esquecidos pela história oficial, melhor dizendo, 

com a gente miúda que passa despercebida pela vida: “E esta outra gente quem é, solta e 

miúda, que veio com a terra, embora não registrada na escritura, almas mortas ou ainda 

vivas?” (SARAMAGO, 1980, p.14) E apesar de pertencentes a um núcleo familiar, e da 

noção de família, em sua origem, ser vinculada a um organismo social baseado na 

conjunção de integrantes submetidos a um homem-chefe, consoante lembra Engels, boa 

parte das personagens da trama corresponde a mulheres designadas pela capacidade de 

encabeçar uma luta, a própria família e de adquirir resistência pelo caminho, ainda que 

acometidas por uma condição indigna e rodeadas pela doutrina patriarcal, contrariando 

perspectivas reacionárias acerca do papel da mulher.   

Tomando como base a dinastia dos Mau-Tempo e as lutas empenhadas pelos 

camponeses, incluindo aquelas dedicadas a superar a miséria que se impõe diariamente, 

Saramago eleva sujeitos que representam a voz dos desconhecidos, dos abandonados e 

dos humilhados, metamorfoseados pela sucessiva tomada de consciência em razão da 

recuperação da dignidade escamoteada pelo sistema. Em aproximadamente dois terços 

da narrativa, são apresentados como indivíduos sem instrução, ignorantes, tornados 

mercadoria, dependentes da compra de sua força de trabalho, por vezes agressivos e 

degradantes, estranhos a si mesmos: 

 

Este sapateiro é remendão. Deita tombas, cardeia, remancha a obra 

quando lhe falta o apetite do trabalho, larga formas, sovela e faca de 

ofício para ir à taberna, questiona com os fregueses impacientes, e por 

tudo isto bate na mulher. Por deitar tombas cardear, por isso também, 

que dentro de si não consegue encontrar paz, é um homem frenético 

que ainda bem não está sentado, já pensa em levantar-se, ainda bem 

não chegou a uma terra, já pensa noutra. É um filho do vento, um 

maltês [...] (SARAMAGO, 1980, p. 27) 

 

Domingos Mau-Tempo interpreta uma subjetividade problemática na medida em 

que o personagem mostra-se em conflito consigo mesmo, descontando suas frustrações 
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e seu desespero em sua esposa Sara da Conceição, até um dia libertar-se por meio do 

suicídio. Domingos equivale ao estereótipo de um indivíduo fracassado, perdido e 

desajustado, entregue à bebedeira e rejeitado pela sociedade. Por não saber lidar com o 

sentimento de desajuste e de rejeição, tende à errância, que o faz ser chamado de 

“maltês”, e a não participar do processo de conscientização como as demais 

personagens. A propósito da perda de um sentido si, assinala Stuart Hall em A 

identidade cultural na pós-modernidade que esta pode ser entendida também como uma 

descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si 

mesmos, constituindo o que se pode chamar de “crise de identidade”. O comportamento 

do personagem em xeque configura um tipo de reação do “eu”, frente a transformações 

do meio e do íntimo, possivelmente suscitadas por uma civilização que exige 

sacrifícios, massacrando e sufocando seus indivíduos em nome de uma suposta ordem 

que a gerencia. 

Em seu texto O escritor exorta os seus concidadãos (ou o discurso político da 

ficção de Saramago), Augusto Santos Silva observa que José Saramago, através de seus 

romances, dirige aos leitores a recolocação da palavra “humanidade” na história, e no 

caso de Levantado do chão o faz atribuindo o protagonismo a uma entidade coletiva, 

grupo ou classe social, resgatando-os da sombra do esquecimento condicionado pela 

baixa posição na hierarquia das posses e dos privilégios. E porque não há humanidade 

sem mulheres – afirma Augusto Santos – é que o romancista procede à (re)integração 

das mesmas, erguendo-as como heroínas, tal como se portou Sara da Conceição, quando 

acionada em seu instinto materno e de sobrevivência, como podemos conferir nos 

fragmentos abaixo:  

 

E não foi uma nem duas vezes que Sara da Conceição, tendo deixado 

o filho na vizinha, se meteu dentro da noite à procura do marido, 

rebuçando as lágrimas no lenço e na escuridão, de taberna em taberna 

em taberna, que em São Cristóvão não eram muitas, mas de mais, e 

sem entrar, de largo buscava com os olhos, e se o marido estava, ali se 

punha na sombra, apenas à espera, como outra sombra. 

(SARAMAGO, 1980, p. 27) 

 

Quando Sara da Conceição ouviu dizer que o marido tornara a 

aparecer em Cortiçadas, arrebanhou os filhos que consigo viviam e, 

pouco segurada proteção do pai Carranca, recolheu João de caminho e 

foi esconder-se em casa de uns parentes Picanços que eram moleiros 

num sítio arredado da povoação meia légua, chamado Ponte Cava. 

(Ibidem., p. 47) 
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No primeiro excerto, o leitor se depara com uma Sara da Conceição 

subserviente, fragilizada, presa à situação do casamento e sobrecarregada com as 

obrigações de sua condição de mulher e casada, tal qual a sociedade predeterminou. 

Enfim, uma Sara tornada “sombra”. Todavia, um traço de força perpassa a cena, se 

olharmos de maneira aguçada para a persistência da esposa em encontrar seu marido, 

vagando pela noite escura e por ambientes impróprios à sua natureza, mesmo que essa 

busca tenha como desfecho a violência doméstica de que por vezes foi vítima. Já no 

segundo, e daí por diante, a personagem revela-se autônoma, determinada a salvar seus 

filhos e a si mesma da cólera de seu marido. Imbuída de ânimo e coragem rumo ao 

recomeçar de sua vida, Sara da Conceição passa a figurar o poder da liberdade e, por 

conseguinte, a ocupar a posição de heroína, marcando presença na narrativa.  

Não menos importante, e bastante presente, foi Faustina Mau-Tempo, que 

entregou sua sorte a João e, desde então, demonstrou-se esposa e parceira de todas as 

horas, sacrificando-se em nome de sua família e mantendo-se incansável ante o sistema 

que perseguiu, prendeu e taxou seu marido com o título de perigoso. Apesar das muitas 

lágrimas derramadas, resultantes de sua apurada sensibilidade somada à angústia do 

momento, da necessidade de conter sua dor pelo afastamento de seu amado, e da 

designação “pobre” (de coitada ou de miserável) a ela dedicada pelo narrador, Faustina 

pelejava para ver João Mau-Tempo e se colocava com firmeza em busca de respostas, 

enfrentando o sistema:    

 

[...] a pobre Faustina Mau-Tempo lutava para entrar, é aqui que está o 

meu marido, perguntava ela, que se chama João Mau-Tempo, e o da 

porta jocoso, respondia, Não está cá essa pessoa que a senhora 

procura, e outro achincalhou, Então veio dar o seu marido à prisão, 

são entretenimentos, esta gente tem uma vida monótona, nem sequer 

batem nos presos, outros são os que batem, mas Faustina Mau-Tempo 

não distingue, Está, sim senhor, vocês é que o trouxeram para cá, pois 

tem de aqui estar, [...] Tem razão, está aí, na sala seis, mas já não pode 

visitá-lo, passou a hora da visita. Tem Faustina Mau-Tempo o direito 

a este ataque de choro. [...] Cale-se lá, mulher, vou ver se é possível 

abrir uma exceção, [...] (SARAMAGO, 1980, p. 258) 

 

Outra mulher que também rompeu as barreiras sociais e as do preconceito, foi 

Gracinda Mau-Tempo, que, sempre interessada em aprender e tomar parte dos 

acontecimentos, reivindicava sua integração efetiva no movimento de luta em prol dos 

direitos dos trabalhadores: “[...] Manuel, eu vou contigo, e Manuel Espada, apesar de 

ser quem é, julgou que a mulher estava a brincar e respondeu, responderam pela boca 
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dele sabe-se lá quantas vozes de manuéis, Isto não é coisa para mulheres, [...]” 

(SARAMAGO, 1980, p. 311) A expressão “apesar de saber quem é” denuncia a forte 

personalidade de Gracinda que percorre a ficção exalando um ar intenso de resistência, 

tanto que insiste em participar do protesto. Além de Gracinda, Faustina e Sara, outras 

mulheres e esposas – se não como companheiras, como atuantes – são postas em relevo 

no decorrer da luta por dias melhores, seja dentro de suas próprias casas, seja 

marchando em praça pública. Nota-se que Saramago não as oculta ou as silencia, ao 

contrário, as traz para a luz: “Na ficção de Saramago, as mulheres têm presença e têm 

poder – mas o poder da liberdade, o poder que liberta, que leva à ação, que desperta a 

revolta, o poder da tenacidade. Do querer, do romper e reconstruir, do germinar e 

renascer.” (SILVA, 2005, p. 15) 

 Entretanto, não só de mulheres fortes e determinadas se fez Levantado do chão. 

Os homens também estão significativamente representados na ficção, a começar pelo 

eminente João Mau-Tempo que com a morte de seu pai tornou-se o chefe de sua 

família, precisando abandonar os estudos logo cedo e sacrificar sua infância no trabalho 

com a terra para ajudar a manter a casa que dividia com seus parentes:  

 

João Mau-Tempo fez mais um ano de escola, e depois acabaram-se-

lhe as letras. O avô Carranca mirou aquele corpinho de musaranho, 

duvidou pela milésima vez dos olhos azuis que assustados se 

baixavam para o chão, e decretou, Vais com teu tio para as arrancas, e 

vê como te portas, que eu cá estou para te castigar quando for preciso. 

(SARAMAGO, 1980, p. 46-47) 

 

Agora João Mau-Tempo é o homem da casa, o mais velho. Morgado 

sem morgadio, dono de coisa nenhuma, pequena é a sombra que faz 

no chão. [...] Sara da Conceição lhe disse, Meu filho, por esmola me 

deram trabalho para ti, para ganhares alguma coisita, pois a vida é 

uma carestia e não temos donde nos venha. E João Mau-Tempo, 

sabedor da vida, pergunta, Vou cavar, minha mãe. Sara da Conceição, 

pudesse ela, diria, Não vais, meu filho, tens só dez anos, não é 

trabalho para uma criança, mas que há-de ela fazer se neste latifúndio 

não sobram outros modos de viver e o ofício do pai defunto é mal-

assombrado. (Ibidem, p. 51) 

 

 João Mau-Tempo representa tantas outras crianças, mais precisamente meninos, 

que face à precariedade de suas vidas e às privações sofridas não têm outra escolha 

senão trabalhar. Na primeira citação, ao tecer a cena em que o avô observa e avalia seu 

neto, o narrador disponibiliza condições físicas e psicológicas iniciais do personagem 

João, caracterizado, então, como franzino e assustado. Seus olhos azuis escapam ao 
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fenótipo dos sujeitos do/ao campo, descendentes dos Mouros que ocupavam aquelas 

terras no passado, e aproximam-se ao dos “patrões”, característica intrigante capaz de 

fazer o avô duvidar de sua capacidade ou predestinação. Mesmo desconfiado, o avô põe 

seu neto para trabalhar, de forma dura e enérgica, desconsiderando sua pouca idade e 

sua meninice. No segundo fragmento o posto de “homem da casa” é concedido a João 

que, apesar de mal fazer sombra no chão, – imagem que sugere ainda não ter se 

efetivado como homem – é colocado em evidência por sua admirável lucidez diante da 

fala de sua mãe que tenta evitar pôr a enxada na mão do filho e explicar-se, mas acaba 

pedindo ao mesmo que trabalhe para ajudá-los. Empurrado por sua realidade, João Mau-

Tempo envereda pelo caminho da lida, se afastando das letras que um dia o iluminaram, 

engrossando a cruel estatística que diz serem muitos os pobres e ignorantes que 

sobrevivem do/para o trabalho: 

 

Facilmente se vê que é uma conversa de pobres, entre uma mulher 

feita e um homem no princípio, e falam destas coisas de pouca e 

nenhum voo espiritual, porque já se viu que tudo isto é gente rude, 

sem letras que iluminem, ou se as há, aos poucos se vão apagando. 

João Mau-Tempo sabe que resposta dará, ninguém lha ensinou, mas 

outra certamente estaria fora do tempo e do lugar, Seja o que Deus 

quiser, vou experimentar para ajudar a minha mãe, coitadinha, porque 

a nossa vida é o que vocemecê sabe, e o meu irmão Anselmo vai pedir 

uma esmola pelo amor de Deus para depois me levar alguma coisita 

aonde eu ando a trabalhar, porque minha mãe não tem dinheiro para 

comprar o avio. (SARAMAGO, 1980, p. 52) 

 

 O personagem João Mau-Tempo é dado como gente de baixo, sem estatuto nem 

privilégio, mas dotado de dignidade moral. Já cedo demonstra preocupação com o 

“outro”, nesse caso com “sua mãe”, e sua vida difícil, marcada pelo pouco dinheiro, o 

faz contar com as esmolas pedidas por seu irmão Anselmo para que consiga as 

ferramentas necessárias à labuta. Ingressa na peleja precocemente e nela cresce, e 

embora tenha sido lançado pelas circunstâncias a uma rotina miserável e degradante, 

João torna-se um jovem instituído de anseios que parecem impulsioná-lo e tirá-lo, 

mesmo por alguns instantes, da realidade que o cerca:  

 

Quando João Mau-Tempo finca a enxada na terra, lembra-se do 

capote, dos bailes, das namoradas mais a sério ou mais a brincar, e 

esquece a mágoa de ali viver, preso àquele chão, tão longe de Lisboa, 

se a tanto alguma vez se atreveu a aspirar, se não foi tudo sonho de 

mocidade, que para isso a temos, para sonhar. (SARAMAGO, 1980, 

p. 63) 
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 Lisboa aparece idealizada em seus sonhos de garoto-homem, como apareceu 

para muitos, pelo que representava: modernidade e palco de oportunidades, dando 

forma a um suposto mundo novo, contrário à vida amarga daquelas terras. A 

verossimilhança da história do personagem com a de homens concretos fadados 

precocemente ao trabalho braçal é viabilizada, e ao passo que João reage diante das 

injustiças sociais testemunhadas e sentidas, desenvolvendo uma postura de 

enfrentamento, o princípio esperança e a vontade de reação são aguçados, como quando, 

mais tarde na narrativa, defende seu filho António ao saber que estava sendo explorado 

e humilhado pelo capataz:      

 

Ao chegar a hora das queixas, António Mau-Tempo vai ter o pai a 

defendê-lo, Não bata no rapaz, que eu sei tudo quanto se passa, 

vocemecê põe-se por lá a torrar pinhões, a conversar com quem 

encontra, e ele é que tem de ser o cão, correr e cercar tudo, o rapaz não 

é carocha para lhe pôr o pé em cima. (SARAMAGO, 1980, p. 89)  

 

João não toma para si apenas as dores do filho, mas de toda a sua gente sofrida e 

pisada pelo sistema. De consciência individual ele passa a simbolizar a consciência 

coletiva, aprendendo a levantar-se do chão, configurando um tipo de sujeito que, se 

libertando das algemas da alienação, demonstra-se capaz de libertar a humanidade 

inteira. Por definir quem é, o que faz, o que deseja, por optar pela coletividade e negar 

sua sujeição, João Mau-Tempo escapa ao destino trágico de seu pai, convertendo-se em 

referência na luta pelos direitos trabalhistas. A propósito, menciona Augusto Santos 

Silva, aqui já referenciado, que João Mau-Tempo faz o seu caminho de despertar rumo à 

socialização, estreitando seus contatos com a organização comunista e reunindo-se de 

maneira clandestina à célula do PCP sendo, por isso, preso, torturado e depois libertado, 

sem deixar de cumprir os requisitos éticos e épicos enaltecidos pela militância, 

servindo, pois, de exemplo para seus filhos e companheiros: “Empurraram-no contra a 

parede, bateram-lhe, chamaram-lhe de nomes todos quantos de insulto em português se 

inventaram, e isto foi feito e repetido, com igual constância de um lado e do outro, mas 

a vítima era sempre a mesma.” (SARAMAGO, 1980, p. 249) Com efeito, Augusto 

Santos diz, ainda, que a ficção de Saramago dá-nos a ver vários modos de ação. A 

exemplo, o teórico realça que o agir coletivo de Levantado do chão é 

independentemente dos trajetos de vida individual, familiar e dos processos de 

maturação, revelação ou ruptura que os informam, tendo como fator determinante a 

organização e a mobilização de um coletivo que, a partir de determinado ponto da 
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narrativa, ilustra a consciência de si próprio e de suas possibilidades, enxergando, 

enfim, uma oportunidade de ser.  

 Delineado em função do coletivo, moldado pela vontade de superação e pelo 

sentimento de resistência, João Mau-Tempo assume a liderança dos movimentos de 

greve: “Agora faz-se o que estava combinado, juntamo-nos na praça, se a guarda 

aparecer a querer armar questões vai cada um para sua casa, e amanhã tornamos ao 

trabalho, oito horas enregamos, como hoje, [...]” (SARAMAGO, 1980, p. 339) Levando 

em conta que as personagens em questão constituem um meio de acesso à problemática 

social, e que sua eventual dimensão psicológica é considerada fundamental, estas 

refletem, cada qual à sua maneira, os problemas enfrentados pelos trabalhadores de 

Alentejo e de outros campos, coisificados por absurdas e precárias rotinas de trabalho, 

somadas à ausência de direitos trabalhistas dignos, e a um salário que não atende às às 

suas necessidades básicas, fazendo-os acumular dívidas, para não morrerem de fome, e 

a se sentirem humilhados:        

 

Por estas ruas andou João Mau-Tempo a curtira vergonha de dever e 

não poder pagar, com sua mulher Faustina chorando de miséria e 

tristeza desgarrada, e agora é ele quem vai de loja em loja a dizer o 

recado, e quando é mal recebido, faz de conta que não sente, o padecer 

tornou-lhe rija a pele, a necessidade que o leva não é apenas sua, [...] 

(SARAMAGO, 1980, p. 340) 

 

 Outra personalidade que deixa sua marca na saga contada por Levantado do 

chão, é António Mau-Tempo, que mesmo herdeiro da errância do avô Domingos, não 

nega as qualidades sustentadas por seu pai João, e tampouco se afasta da luta por 

melhores condições de trabalho. Sendo assim, é destacado por representar um sujeito 

determinado, corajoso e adepto à causa dos invisíveis do latifúndio. Sua maturidade e 

habilidade para elaborar discursos são sublinhadas e aproveitadas para convocar os 

cidadãos ao manifesto e conduzir os grevistas à formação de uma unidade resistente, 

porém pacífica: 

 

[...] Camaradas, daqui ninguém arreda pé, e outra voz, do lado oposto, 

Podem disparar, e então nem sei como aquilo foi, ainda hoje me dá 

vontade de chorar, toda a parada gritou, era um desafio, Podem 

disparar, estou que não iriam fazer fogo contra nós, mas se o fizessem, 

sei que tínhamos ficado ali todos, é que foi a nossa vitória, não foi ter 

melhorado o rancho, que às vezes a gente começa a lutar por uma 

coisa e acaba por ganhar outra, e esta é que era a melhor das duas. Fez 

António Mau-Tempo uma pausa e depois acrescentou, muito mais 
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sábio do que a idade que tinha, Mas para ganhar a segunda, tem de se 

começar por lutar pela primeira. (SARAMAGO, 1980, p. 227) 

 

Companheiro de João e de António Mau-Tempo, Manuel Espada aparece na 

ficção hasteando um caráter e propósitos bem definidos e semelhantes aos de seus 

camaradas. Todavia sua autonomia e seu orgulho voltados a defender sua honra de 

trabalhador humilde e digno serão edificados no decorrer de sua descrição, bem como 

sua postura de não se curvar à necessidade ou a seus algozes, comportamento notado e 

admirado, inclusive, por aqueles que seriam seus sogros: 

 

O Manuel Espada é um bom rapaz, dizia Faustina, e João Mau-Tempo 

punha-se a olhar para o genro futuro e via-o andando de Montemor 

para Monte Lavre, a pé, desprezando carros e carretas, só para levar 

avante a sua opinião, não ficar a dever favor a gente que lhe tinha 

recusado o pão para a boca. (SARAMAGO, 1980, p. 191) 

 

 Simbolizando problemas sociais que se impõem como obstáculos, impedindo a 

livre circulação das personagens em destaque, eis que surge o Padre Agamedes, uma 

subjetividade contraditória e hipócrita que vai revelar-se fria e interessada no que lhe 

pode ser vantajoso. Comprometido com as classes mais abastadas, e tomado pelo poder 

que representa, Padre Agamedes nega ajuda a quem de fato precisa, salvo se tal ajuda 

lhe trouxer benefícios, pressupondo uma igreja corrompida e indiferente aos mais 

carentes:  

 

A debilidade da acção apostólica não estimulava as devoções, não 

tanto por viver o padre Agamedes assobrinhado ou comerciar em 

secos e molhados, que só quem não é povo ignora o que são precisões, 

mas por maltratar o missal, despachar neófitos, nubentes e defuntos 

com a mesma truculência com que matava e comia o seu porco e com 

muito menos atenção à letra do templo e ao seu espírito. 

(SARAMAGO, 1980, p. 31) 

 

Aliados a Padre Agamedes estão os vários “bertos” (Norberto, Lamberto, 

Angisberto, Sigisberto...), figuras representativas de um poder passado de geração a 

geração, mantido pelo autoritarismo e à custa da ignorância de um povo que só tem a 

sua força de trabalho como moeda de troca para garantir sua subsistência. Agamedes e 

os latifundiários corporificam os mecanismos de poder, senão por burlar a consciência 

dos mais humildes com argumentos de que só o trabalho duro vale à pena, uma vez que 

supostamente enobrece a alma, por cuidar para que não despertem para os abusos 

cometidos contra eles: 
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A grande e decisiva arma é a ignorância. É bom, dizia Sigisberto no 

seu jantar de aniversário, que eles não saibam nem ler, nem escrever, 

nem contar, nem pensar, que considerem e aceitem que o mundo não 

pode ser mudado, que este mundo é o único possível, tal como está, 

que só depois de morrer haverá paraíso, o padre Agamedes que 

explique isto melhor, e que só o trabalho dá dignidade e dinheiro, 

porém não têm de achar que eu ganho mais do que eles, a terra é 

minha, quando chega o dia de pagar os impostos e contribuições, não 

é a eles que vou pedir dinheiro emprestado, que aliás sempre foi 

assim, e será, se não for eu a dar-lhes trabalho, quem o dará, eu e eles, 

eu que sou a terra, eles que o trabalho são, o que for bom para mim, 

bom para eles é, foi Deus que quis assim as coisas, (SARAMAGO, 

1980, p. 72)   

 

Tem razão, respondeu o padre Agamedes, não sei que tentação me 

deu, mostrar-lhes que se não fôssemos nós, igreja e latifúndio, duas 

pessoas da santíssima trindade, sendo a terceira o Estado, alva pomba 

por onde is, se não fôssemos nós, como sustentariam eles a alma e o 

corpo, e a quem dariam ou para quem tomaríamos os votos nas 

eleições, mas confesso que errei, minha culpa, minha máxima culpa,  

por isso não fiquei por lá muito mais tempo, dei como pretexto os 

meus deveres pastorais e saí, é certo que um pouco tonto, embora não 

tenha bebido muito daquela zurrapa, a acidez que aquilo me fez no 

estômago, vinho bom é o da sua adega, senhor Lamberto. (Ibidem., p. 

224) 

 

 

 Como acentua Teresa Cristina Cerdeira, as alianças com a Igreja e o Estado 

estão aí reveladas sem nenhum pudor: ambos garantem a preservação da situação de 

privilégios que não convém ser sentida como tal. Por isso, seja pelo terrorismo moral, 

seja pelo terrorismo físico, é importante que a lição evangélica, tomada na medida dos 

interesses particulares, fique bem aprendida. Nessas condições, ao povo resta submeter-

se: “Ah, povo conservado na banha ou no mel da ignorância, que nunca te faltaram 

ofensores.” (SARAMAGO, 1980, p. 74) 

 Equivalentes a um dos braços do sistema, os soldados recusam a aproximação 

daqueles que, embora semelhantes, precisam impedir de se movimentar, rejeitando a 

tomada de consciência a respeito da influência do autoritarismo em suas vidas, que os 

impede de ponderar e agir livremente: “Não estão autorizados a dormir os pobres 

soldados e fitam nervosos os rostos duros e sujos dos cinco malandrins, tão parecidos 

contigo.” (SARAMAGO, 1980, p. 36) Enredados pela necessidade e tratados como 

máquinas a serviço do poder, aos soldados não é concebida a permissão para 

responderem às necessidades do corpo e da alma, o que os torna conformados e mais 

afastados da humanidade. 
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 Enfim, são muitos os personagens que corroboram para a leitura de Levantado 

do chão à sombra das engrenagens e funcionamento de uma sociedade que se conserva 

com a alienação da mão-de-obra. Alguns, por exemplo, passam muito rapidamente pela 

trama, o que não os impede de sugestionar críticas quer ao esquema do latifúndio, quer 

às injustiças sociais, políticas e econômicas, financiadas pela ditadura salazarista que 

serviu de pano de fundo, ou ainda às forças que visam à invisibilidade de certos 

homens, como se estes não precisassem ser lembrados: 

 

Certas vidas são mais apagadas do que outras, mas é só porque temos 

tanta coisa em que pensar, acabamos por não reparar nelas e lá vem o 

dia em que nos arrependemos, Fiz mal, devia ter dado mais atenção, 

pois é, pensasses nisso mais cedo, enfim, são pequenos remorsos que 

vêm e logo esquecem, é o que nos vale. (SARAMAGO, 1980, p. 344-

345) 

 

O que se nota é um romance que, além de tudo, discute uma sociedade amparada 

pela dicotomia exploradores/explorados, sendo os primeiros identificados na ficção por 

nomes com o sufixo “berto”, e os segundos, representados pelos trabalhadores rurais, 

homens e mulheres que projetam valores e denunciam as desigualdades sociais. Quer 

dizer, Levantado do chão leva-nos à consideração de indivíduos historicamente 

separados e opostos pela dialética da dominação, e à indagação quase microscópica da 

natureza e do funcionamento de sistemas de poder que rasuraram a presença dos 

sujeitos concretos, ao expor os antagonismos de classes e os interesses que se chocam.     

Em sua aula “A Personagem do Romance” publicada em A Personagem de 

Ficção, já citada por este trabalho, Antonio Candido observa que o enredo existe através 

das personagens, e que enredo e personagem exprimem, juntos, os intuitos do romance, 

a visão da vida que decorre dele, os significados e valores que o animam. Deste modo, 

pensar nos sujeitos que se movimentam em Levantado do chão é também refletir sobre 

os propósitos do romance que, na ocasião, demonstram-se correlacionados ao desvelar 

do que alicerça a sociedade de princípios (pré)capitalistas e à predisposição da mesma 

para desenvolver-se apoiada na desigualdade social, na luta de classes e na vantagem 

adquirida com o aproveitamento da força de trabalho, sem olhar para os que se 

sacrificam e perdem no decorrer desse processo. Ao ressaltar homens e mulheres de 

origem humilde, sujeitos ao trabalho, que subvertem a ordem estabelecida na medida 

em que reivindicam seus espaços e direitos, Saramago salienta valores que designam 

uma matriz marxista e, portanto, condizentes a uma preocupação social significativa. E 
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porque a ficção é um lugar ontológico privilegiado, como bem salienta Antonio 

Candido, eis que as personagens vão proporcionar ao leitor a oportunidade de viver e 

contemplar a plenitude da condição humana tendo em vista que, ao recuperarem a 

versão de sociedade convenientemente lançada ao esquecimento, oferecem outra 

perspectiva que não aquela oferecida pelos representantes da memória oficial, incitando 

a lucidez necessária para autoconsciência e a capacidade de avaliar a sua própria 

situação, enquanto ser social.  

Avaliados em sua unidade peculiar e na sua relatividade historiográfica, os 

personagens de Levantado do chão, como pontua Teresa Cristina, representam aqueles 

que apesar de suportarem o peso da vida em sociedade não inscreveram seus nomes na 

galeria dos heróis da História. Contudo, ao elevar mulheres e homens como Sara, 

Faustina, Gracinda, João Mau-Tempo, António e Manuel Espada, imbuídos de uma 

vontade de “ser” e de “estar” e de uma esperança que os move, Saramago sugere a 

recolocação desses sujeitos na historiografia portuguesa e, dada a predisposição a 

representarem todos os anônimos em iguais circunstâncias, na historiografia geral. 

Transformados em sujeitos agentes resistentes às ações que os tentam aniquilar, os 

protagonistas saramaguianos vão gradativamente conquistando seu espaço, expressando 

suas vontades e relativizando o que querem, devem e o que podem fazer: 

 

E como por cima daquilo que nos permitem temos sempre de pôr o que 

imaginamos, ou então não somos homens merecedores do pão comido, 

principiou a dizer-se que toda a gente devia estender colchas à janela e pôr 

flores, como se fosse dia de sair o Senhor dos passos à praça, com um pouco 

mais se varriam as ruas e embarravam as casas, tão fáceis são de subir as 

escadas do contentamento. Porém, assim são os dramas humanos, exagero foi 

chamar-lhes dramas, mas sem dúvida são perplexidades, agora que vou eu fazer 

se em minha casa não há colchas nem tenho jardins de cravos e rosas, quem terá 

sido o da ideia. (SARAMAGO, 1980, p. 356) 

 

 Como desfecho narrativo, José Saramago recupera o episódio e os ânimos da 

Revolução dos Cravos de 25 de abril de 1974. É chegado o momento de gritar basta à 

opressão e de reerguerem-se sob o espírito de seus antepassados: “Vão todos, os vivos e 

os mortos. E à frente dando os saltos e as corridas da sua condição, vai o cão Constante, 

podia lá faltar, neste dia levantado e principal.” (SARAMAGO, 1980, p. 366) De 

Alentejo ecoa o brado de liberdade que irá contagiar as demais regiões e outros tantos 

homens descontentes com a subserviência que os atrofia.   
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 Assim sendo, os Mau-Tempo (esposas, maridos, filhos e genro) dão outra 

interpretação aos que há muito foram taxados como “pobres coitados” e/ou lançados à 

margem, subvertendo tal perspectiva reducionista: “[...] menos do que os outros não 

seremos, porque somos tanto.” (SARAMAGO, 1980, p. 356). Por meio dessas 

subjetividades tão marcantes, representadas por mulheres e homens de sucessivas 

gerações que rompem as amarras da ignorância e da servidão cega que os tenta manter 

presos ao chão, Saramago tece seu discurso em prol da renovação do olhar sobre essa 

gente anônima a quem ele atribui corpo, alma e voz. Como legado, os Mau-Tempo 

apontam para uma geração Bom-Tempo, propiciando a esperança e a libertação de um 

sistema opressor, propenso a apagá-los da memória coletiva.  

 

4.3. A causa trabalhista em Alentejo e em outros campos: peleja e superação da 

condição servil 
 

 

A palavra “trabalho” é amplamente associada a uma atividade que demanda 

certa energia, empenhada para a construção, produção, desenvolvimento ou para a 

transformação de alguma matéria, senão para garantir a subsistência do “eu”, para 

sustentar uma coletividade. A história do trabalho começa, pois, a partir do momento 

em que o homem iniciou a produção de uma vida material, buscando meios de satisfazer 

suas necessidades, prática que foi mantida viva no decorrer da História fazendo-o 

sobreviver e evoluir. Na medida em que as necessidades de uns são satisfeitas, outros as 

querem saciar também, e os modos de produção manuseados para esse fim, fazendo uns 

dominantes e outros subordinados, contribuirão para a formação das relações sociais 

que vão definir a condição histórica do trabalho e, por conseguinte, o processo histórico 

das sociedades.  

Em seu discurso sobre “O trabalho como símbolo da transformação e da 

dignidade”36, Ricardo Antunes recorda que desde o Mundo Antigo o trabalho tem sido 

compreendido simultaneamente como expressão de vida e de degradação, de criação e 

infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, ou seja, 

dependendo do contexto, ora o lado positivo do trabalho é acentuado, ora seu traço de 

negatividade. Todavia, tão logo foi visto como forma de delimitar papéis e espaços a 

serem ocupados na sociedade, foi defendido pela Igreja, por exemplo, como prática para 

a inserção social e para o custeamento da comunidade, rumo ao enobrecimento 

                                                 
36 Discussão erguida na Conferência Internacional Dilemas da Humanidade: Diálogos entre Civilizações.  
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individual e/ou à salvação. Antes ainda, Hesíodo o fez em Os trabalhos e os dias, 

elevando seu significado ao atribuir-lhe a função de dignificar os homens, contrapondo-

o ao ócio enfatizado como desonra. Entretanto, quando o trabalho é visto como 

atividade econômica ou mercadoria, e a sociedade é cindida em duas grandes classes, a 

dos proprietários e a dos trabalhadores, outros conceitos se levantam para relativizar 

essa mais nova versão, atrelada agora aos fins do capital. Entram em cena Karl Marx, 

seus seguidores e contestadores.    

Com a Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra e metade do XIX no 

restante da Europa, o capitalismo ganhou mobilidade e vigor suficientes para mudar o 

cenário socioeconômico. O incentivo ao processo de acumulação e o expressivo 

crescimento da produção modificou as formas de apropriação do trabalho, tanto no meio 

urbano quanto na zona rural, diferenciadas no que diz respeito ao tempo das ações. 

Segundo Carlos Roberto de Oliveira (2003), no campo, o processo de ruptura das 

relações feudais promoveu a separação gradativa do trabalhador dos meios de produção. 

O camponês foi aos poucos expropriado e, como artífice, transformado em trabalhador 

livre, obrigado a vender a sua força de trabalho para sobreviver. A apropriação dos 

meios e o controle do trabalho, quando não nas mãos dos poucos nobres herdeiros das 

grandes propriedades, passaram ao burguês capitalista. Ao trabalho era dado um preço 

que geralmente não correspondia ao valor mínimo para a subsistência do trabalhador, e 

com a divisão do trabalho estabelecida por essa civilização técnico-industrial, a história 

do trabalho é correlacionada à história da classe trabalhadora que, inserida em ciclos 

repetitivos que vão para além de sua condição física e em absurdas jornadas de trabalho, 

decide organizar-se e reivindicar seus direitos por meio de manifestações e greves.   

Em Levantado do chão a experiência da expropriação é inicialmente repercutida 

pelo personagem Domingos Mau-Tempo, sujeito sem terra própria que se vê 

impossibilitado de manter-se apenas por meio de sua profissão como sapateiro, tendo, 

então, que submeter-se às possíveis oportunidades disponibilizadas pelo dono do 

latifúndio e às vexatórias condições de trabalho. Depois, Saramago se empenha em 

apresentar a luta da classe trabalhadora rural por meio de personagens-chave que 

mesmo dependentes de trabalho, recusam sua versão desumana que aliena e infelicita o 

ser social.    

Em O capital, Marx reforça a ideia de trabalho como uma necessidade eterna 

para manter o metabolismo social entre a humanidade e a natureza. Nesse sentido, 

enquanto criador de coisas úteis, enquanto criador de valores socialmente necessários, o 
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trabalho é fundamental. Em contrapartida, com base nos pressupostos da Economia 

Política e na realidade estabelecida pelo sistema capitalista que tende a reduzir tudo e 

todos ao patamar de mercadoria, Marx realça a outra face do trabalho: aquela que 

equivale a uma atividade forçada e indevidamente recompensada, com vistas à 

alienação do sujeito. A propósito dessa condição última, comenta Marx, em 

Manuscritos Econômico-Filosóficos, mais precisamente no subcapítulo “O trabalho 

alienado” que a alienação se dá quando estão correlacionados, dentre outros elementos, 

a propriedade privada, a ganância, a separação de trabalho, o capital, o monopólio, a 

concorrência e a desvalorização dos homens. E mais, ressalta que, num ritmo mais 

acelerado de produção, o trabalhador se torna tão mais pobre quanto mais riqueza 

produz, além de configurar-se como uma mercadoria tão mais barata quanto mais 

mercadorias cria. Em suma, com a valorização do mundo das coisas aumenta-se em 

proporção direta a desvalorização do mundo dos homens, e o trabalho passa a produzir 

não só mercadorias propriamente ditas, mas a si mesmo e ao trabalhador como uma 

mercadoria.           

Num mundo em que o capital é tido como prioridade, em que o trabalho é 

subordinado à lógica do lucro e em que não só as coisas, mas também as pessoas são 

feitas mercadoria, o ser social acaba submetido e degradado. E ao dar forma à saga dos 

trabalhadores alentejanos rumo à dignidade e à humanidade que um dia lhes espoliaram, 

Saramago referencia essa versão de trabalho voltada para o aniquilamento dos sujeitos, 

fazendo com que os enxerguemos. Sob esse aspecto, faz-se necessário destacar, apesar 

de outrora mencionada, a ênfase inicial dada pela ficção à importância atribuída ao 

dinheiro: “o lugar do dinheiro é o céu” (SARAMAGO, 1980, p. 13), que reforça o perfil 

daquela sociedade. Às ilusões relativas ao dinheiro, somam-se aquelas em torno da 

melhoria da condição de vida dos trabalhadores, supostamente advindas com as 

mudanças na forma de governar, suscitadas na ficção por meio da conservação do 

quadro social pós Proclamação da República: 

 

Então chegou a república. Ganhavam os homens doze ou treze 

vinténs, e as mulheres menos de metade, como de costume. Comiam 

ambos o mesmo pão de bagaço, os mesmos farrapos de couve, os 

mesmos talos. A república veio despachada de Lisboa, andou de terra 

em terra pelo telégrafo, se o havia, recomendou-se pela imprensa, se a 

sabiam ler, pelo passar de boca em boca, que sempre foi o mais fácil. 

O trono caíra, o altar dizia que por ora não era este reino o seu mundo, 

o latifúndio percebeu tudo e deixou-se estar, e um litro de azeite 

custava mais de dois mil réis, dez vezes a jorna de um homem. 
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Viva a república, viva. Patrão, quanto é o jornal agora, Deixe ver, o 

que os outros pagarem, pago eu também, fala com o feitor, Então 

quanto é o jornal, Mais um vintém, Não chega para a minha 

necessidade, Se não quiseres mais fica, não falta quem queira, Ai 

minha santa mãe, que um homem vai rebentar de tanta fome, e os 

filhos, que dou eu aos filhos, Põe-nos a trabalhar, E se não há 

trabalho, Não faças tanto, Mulher, manda os filhos à lenha e as filhas 

ao rabisco de palha, e vem-te deitar, Sou a escrava do senhor, faça-se 

em mim a sua vontade, e feita está, homem, eis-me grávida, pejada, 

prenhe, vou ter um filho, vais ser pai, não tive sinais, Não faz mal, 

onde não comem sete, não comem oito. (SARAMAGO, 1980, p. 33)  

 

Em História de Portugal, Albert-Alain Bourdon comenta que na primeira 

metade do século XX a massa de camponeses ainda mantinha-se à margem da vida 

política, e o feudalismo dos grandes proprietários rurais constituía um obstáculo quer à 

integração do povo na vida nacional, quer à exploração intensiva do patrimônio 

econômico do país. A fome era latente e o nível de vida, muito baixo. O historiador 

lembra que os portugueses não aderiram à República senão pelas esperanças 

messiânicas que nela depositavam. Mas a hipotética Revolução de 1910 que instaurou 

esse novo Regime não mudou a realidade portuguesa, e a massa assistiu impotente à 

continuidade do processo de decadência nacional marcada pelo atraso cultural e técnico, 

pelo alto índice de analfabetismo, pela inalteração das estruturas sociais e pelas greves. 

Ao mencionar que “Ganhavam os homens doze ou treze vinténs, e as mulheres menos 

de metade, como de costume.” Saramago acentua os baixos salários pagos, a diferença 

entre homens e mulheres estabelecida pelo mercado de trabalho, e a persistência de uma 

situação injusta e desigual. Segundo o excerto, esses indivíduos, diferenciados em 

físico, em força e, principalmente, em ordenado, se igualam apenas na fome que são 

obrigados a sentir. Da cidade de Lisboa, local de modernidade e movimentação, vinham 

os ideais de Revolução que se espalhavam pelas demais regiões portuguesas, 

alcançando os poucos que detinham alguma instrução. Com a frase “um litro de azeite 

custava mais de dois mil réis, dez vezes a jorna de um homem.” o autor português 

problematiza o alto custo de vida em relação às insuficientes remunerações que não 

correspondiam às necessidades do trabalhador, muito menos as de seus dependentes. 

Além disso, ao passo que Saramago faz menção à diferença ofensiva entre o que o 

trabalhador recebe e o que ele efetivamente produz, tendo em vista que produz muito 

mais do que ganha, este denuncia a perversa extração da mais-valia37, um dos elementos 

                                                 
37 Expressão articulada por Karl Marx a fim de expressar a apropriação de certo montante de trabalho 
não pago, gerando lucro.   
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mais importantes da exploração capitalista por perfazer o lucro do proprietário. Ao final 

da citação, vê-se a noção acerca da divisão do trabalho acionada no seio da família 

quando o marido orienta sua esposa a lançar seus filhos ainda crianças no mercado, e a 

servi-lo como se esta também tivesse um trabalho a cumprir. E a fala: “Não faz mal, 

onde não comem sete, não comem oito.”, diante da gravidez da mulher, retoma a 

discussão a respeito da fome como uma condição comum àqueles sujeitos, porém, 

agora, associada à alienação dos mesmos frente à condição que na teoria os 

impossibilitaria de gerar mais filhos e à falta de planejamento.     

 Recorrendo à memória coletiva e individual, Saramago viabiliza por meio de seu 

fazer estético uma versão sociohistórica, essencialmente crítica e expressiva, de um 

Portugal decadente e de um povo excluído. Frustradas as expectativas ante as mudanças 

sugeridas pela República, recuperada pela ficção, os trabalhadores de Levantado do 

chão, ainda limitados em seu poder de compra e sem saber o que fazer com a fome que 

insistia em maltratá-los, resolvem, ingenuamente, interceder junto à autoridade 

responsável a favor de mudanças efetivas e urgentes que amenizassem a situação 

alarmante vivida:  

 

Então, porque entre o latifúndio monárquico e o latifúndio republicano 

não se viam diferenças e as parecenças eram todas, porque os salários, 

pelo pouco que podiam comprar, só serviam para acordar a fome, 

houve aí trabalhadores que se juntaram, inocentes, e foram ao 

administrador do concelho pedir melhores condições de vida. 

(SARAMAGO, 1980, p. 34) 

 

 Em resposta à primeira tentativa dos trabalhadores de fazer valer seus direitos, o 

proprietário Lamberto Horques Alemão delegou um ataque, sob a justificativa de lição 

ou exemplo a ser dado, para reprimir, logo de início, o mais tímido desejo de 

reconhecimento e qualquer ameaça revolucionária. Valendo-se mais uma vez das 

palavras de Teresa Cristina Cerdeira, a partir desse modo de apresentar as personagens, 

Saramago chama a atenção para o ápice da divisão do trabalho, posicionando de um 

lado os donos de terra, dos meios de produção e dos lucros, e do outro, a massa 

trabalhadora que da terra nada tem, dona apenas de sua força de trabalho e condicionada 

aos desmandos do detentor do capital:  

 

Eis que voa a guarda nacional republicana por esses campos fora. [...] 

e quando os camponeses saem das casas, dos palheiros, dos lugares do 

gado, recebem no peito o peitoral dos cavalos e nas costas por 
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enquanto as pranchadas [...] Ficaram os camponeses estendidos 

naquele chão, gemendo suas dores, e recolhidos aos casebres não 

folgaram, antes cuidaram das feridas o melhor que puderam, com 

grande gasto de água, sal e teias de aranha. Mais valia morrer, disse 

um. Só quando a hora chegar, disse outro.  

[...] 

Assim os levaram, como a récua de burros albardados de açoites, 

pancadas e dichotes vários, filhos da puta, vê lá onde é que vais dar 

com os cornos, viva a guarda da república, viva a república da guarda. 

(SARAMAGO, 1980, p. 35) 

 

Os castigos físicos empreendidos sobre os camponeses realçam o teor punitivo e 

desumano como por vezes na história foram tratados os trabalhadores que simplesmente 

reivindicavam dignidade e salários compatíveis com o montante de trabalho que 

assumiam, seja no campo, seja na cidade. Por meio da frase “Mais valia morrer, disse 

um. Só quando a hora chegar, disse outro.” é sugerido um embate ideológico inicial 

entre os camponeses. Enquanto um demonstra atitude desistente, o outro ressalva que 

tem mais a viver, ensaiando uma perspectiva otimista em relação às possibilidades que 

estão por vir. Embora a violência dissipada tenha sido em parte recebida com temor e 

desconfiança, a ironia erguida com a passagem: “viva a guarda da república, viva a 

república da guarda.” insinua que os camponeses não serão contidos: 

 

Então agora dois grupos de trabalhadores frente a frente, dez passos 

cortados os separam. Dizem os do norte, Há leis, fomos contratados e 

queremos trabalhar. Dizem os do sul, Sujeitam-se a ganhar menos, 

vêm aqui fazer-nos mal, voltem para a vossa terra, ratinhos. Dizem os 

do norte, Na nossa terra não há trabalho, tudo é pedra e tojo, somos 

beirões, não nos chamem ratinhos, que é ofensa. Dizem os do sul, São 

ratinhos, são ratos, vêm aqui para roer o nosso pão. Dizem os do 

norte, Temos fome. Dizem os do sul, Também nós, mas não queremos 

sujeitar-nos a esta miséria, se aceitarem trabalhar por esse jornal, 

ficamos nós sem ganhar. (SARAMAGO, 1980, p. 37) 

 

Augusto Santos Silva, outrora mencionado, afirma que no universo ficcional de 

Saramago, tomar ciência e agir é, desde logo, dizer não, ou seja, é resistir e organizar-

se, como fazem os camponeses em Levantado do chão. Declara ainda, que o 

proletariado rural saramaguiano e a sua vanguarda comunista representam, sem 

qualquer sombra de dúvida, os heróis da resistência antifascista e da libertação 

alentejana do reino do latifúndio. Além disso, ao retratar a mobilidade e a crescente 

obstinação dos trabalhadores, comunica-se o contraponto entre a grandeza destes e a 

vontade de poder dos herdeiros da grande propriedade rural. Aliada a essa vontade de 

poder, nota-se o autoritarismo extremo, expresso por meio da violência praticada pelos 
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feitores na tentativa de agradarem seus patrões e através de medidas que atinjam as 

searas e que prejudiquem a única forma de subsistência dos camponeses. Assim, de 

maneira fria e arbitrária, tentam frear a mobilização dos trabalhadores e sufocar a 

consciência e o senso de justiça dos mesmos, referenciados, inclusive, como “ratinhos”, 

tamanho o sentimento de aversão enaltecido pelas forças contrárias:  

 

Diz o sargento, Mas há ali um ratinho com a cabeça rachada, houve 

agressão, a lei é a lei. Diz o feitor, Não vale a pena, meu sargento, 

sangue de bestas tanto faz de norte como de sul, é o mijo do patrão. 

Diz o sargento, Por falar em patrão, estou precisado de um bocado de 

lenha. Diz o feitor, Lá lhe irá uma carrada. Diz o sargento, E umas 

poucas telhas. Diz o feitor, Não será por causa disso que dormirá ao 

relento. Diz o sargento, A vida está cara. Diz o feitor, Mando-lhe uns 

chouriços. 

[...] 

Diz o feitor, Tenha-me olho nesses malandros. Diz o sargento, Vá sem 

receio, com eles sei lidar. Dizem uns do sul, Deitamos fogo à seara. 

Dizem outros, Seria dó de alma. Dizem todos, Não dó para estas 

almas. (SARAMAGO, 1980, p. 38) 

 

 O diálogo suscitado aponta para o jogo de interesses entre as instâncias do 

poder. De um lado o sargento, falando em nome da lei, e do outro o feitor, em nome do 

bom andamento dos negócios de seu patrão, regateando pelo desconsiderar da violência 

cometida contra um camponês, tratado com desprezo por ambos. Inclinado ao suborno, 

o sargento pede “lenha” e “telhas”, passando, com facilidade e naturalidade, para o lado 

de seu comprador. Concluindo o episódio, a classe dos trabalhadores é ridicularizada, e 

a frieza e repulsa com que estes são tratados são reforçadas pela indiferença ao 

sofrimento dos mesmos, perante o cruel ato de atear fogo nas searas. 

Mal deixam de ser passivos, os trabalhadores tendem a ser vistos como uma 

ameaça à estabilidade do sistema servil mantido em Alentejo e em tantos outros 

campos. Por isso, são feitos marginais e desalmados pelos donos de terra, certos de que 

com essa ação irão diminuir a causa, a força e a influência que os camponeses exercem. 

Outra forma de atingi-los é rompendo com os contratos sem quaisquer preocupações 

relativas à obediência das leis ou com a acentuação do miserabilismo.  Repelidos, eram 

considerados sortudos aqueles que conseguiam encontrar outros sítios onde trabalhar. 

Nesse contexto, os feitores e os capatazes configuram elementos preponderantes para a 

conservação do poder e para a promoção dessa imagem redutora dos homens do campo, 

explorados e açoitados até a sua desumanização: “Depois da terra, a primeira coisa de 

que Lamberto precisa é de um feitor. O feitor é o chicote que mete na ordem a 
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canzoada. É um cão escolhido entre os cães para morder os cães. Convém que seja cão 

para conhecer as manhas e as defesas dos cães.” (SARAMAGO,1980, p. 72) E à custa 

desse sistema cruel e arcaico é sustentada a família do grande proprietário rural, que, 

gozando dos lucros obtidos naquelas terras, desfruta da modernidade de Lisboa. Diante 

disso, e mais uma vez à luz das ideias marxistas, o trabalho acaba produzindo 

maravilhas para os ricos e desnudando o trabalhador:   

 

Mas andava em maré de sorte porque não tardaram duas semanas 

estava outra vez com trabalho, numa herdade doutro patrão, Norberto 

era ele, e debaixo da alçada dum capataz que era Gregório de nome e 

Lameirão uma fera das piores. Para ele o pessoal duma contrata não 

fazia diferença duma matilha amotinada que só a pau e chicote podia 

ser tratada. [...] Tinham prédios em Lisboa, e os mais novos da 

família, aos poucos começavam a afastar-se de Monte Lavre. O 

mundo tinha sido para ele uma grande paisagem, falavam por ouvir 

dizer, claro está, e estava chegando a hora de tirar os pés da leiva e ir à 

procura dos empedrados da civilização. [...] Entre cortiça e algum 

trigo, ente bolota e porco de montanheira, o latifúndio alimentava a 

família com largos excedentes, trocado tudo isso em dinheiro de 

correr. Desde que, naturalmente corressem os contratados, estes e 

todos os outros. Para tanto lá estavam os capatazes, paisanos tenentes 

Contentes sem direito a cavalo ou sabre, mas com igual autoridade. 

(SARAMAGO, 1980, p. 53-54) 

 

Como se vê, Levantado do chão põe em xeque, inicialmente, um regime 

norteado, ainda, por princípios feudalistas, impressos nas formas de coerção traduzidas 

pelo trabalho regido sob a relação de dominação e de servidão. Esse atraso resulta, 

inclusive, na concepção opressiva e decadente acerca do direito de dispor da capacidade 

de trabalho de outrem, corroborando para a banalização do excesso de trabalho e da 

punição àqueles que prejudicarem a ordem estipulada pelo regime em questão, sejam 

eles homens, mulheres ou crianças:  

 

Mas um dia, moído de pancada e de trabalho excessivo, desafiou a 

ameaça de ser esfolado e desossado, e abriu-se com a mãe estupefacta. 

Pobre Sara da Conceição, que não aprendia o mundo. Tudo ali foram 

gritos e ais, Maldito homem, que lhe não disse tal coisa, dá uma mãe 

um filho à luz para isto, todos os opulentos fazem pouco da miséria, 

nem aos próprios filhos tem amor esse dragão. [...] 

João Mau-Tempo não tem corpo para herói. É um pelen de dez anos 

retacos, um cavaco de gente que ainda olha as árvores mais como 

alpenduradas de ninhos do que como produtoras de cortiça, bolota ou 

azeitona. É uma injustiça que se lhe faz obrigá-lo a levantar-se ainda 

noite fechada, andar meio a dormir e com o estômago frouxo o pouco 

ou muito caminho que o separa do lugar de trabalho, e depois dia fora, 

até ao sol posto, para tornar a casa outra vez de noite, morto de fadiga, 
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se isto é ainda fadiga, se não é já transe de morte. Mas essa criança, 

palavra só por comodidade usada, pois no latifúndio não se ordenam 

assim as populações em modo de prever-se e respeitar-se tal categoria, 

tudo são vivos e basta, que os mortos é só enterrá-los, não é possível 

fazer trabalhar os mortos, esta criança é apenas uma entre milheiros, 

todas iguais, todas sofredoras, todas ignorantes do mal que fizeram 

para merecerem tal castigo. (SARAMAGO, 1980, p. 55-56)  

 

O personagem João, nesse momento simbolizando as crianças tantas vezes 

oprimidas na história do trabalho, manifesta um comportamento desesperado e saturado 

face à violência repetidamente sofrida, revelando os maus-tratos à mãe que, 

infelizmente, nada podia fazer senão ouvi-lo e guardar para si sua indignação. Nessa 

cena, Saramago sublinha a dura rotina de uma criança presa ao trabalho vassalo, levada 

ao esgotamento e à condição de quase-morta, situação semelhante à dos demais 

trabalhadores. Com isso, é relativizada a indiferença ao trabalho infantil, ao limite físico 

dos que se predispõem à labuta e às leis que regem direitos trabalhistas. Enfatizando a 

forma como o proletariado é conduzido, Saramago oportuniza uma reflexão sobre os 

mecanismos de poder que financiam a dominação de classes por uma camada 

hierárquica que enxerga esse controle como um bem ou direito. Nessas circunstâncias, a 

categoria que detém a faculdade de apropriar-se das forças produtivas e de gerir a 

manutenção das relações de poder tende a concentrar autoridade e privilégios, 

priorizando interesses individuais que resultam em desigualdade e injustiças sociais: 

 

[...] Como é possível, mãe, então faz-se uma guarda só para bater no 

povo, e que faz o povo, O povo não tem quem bata no dono do 

latifúndio que manda a guarda bater no povo, [...] 

O povo fez-se para viver sujo e esfomeado. Um povo que se lava é um 

povo que não trabalha, talvez nas cidades, enfim, não digo que não, 

mas aqui, no latifúndio, vai contratado por três ou quatro semanas 

para longe de casa, e meses até, se assim convier a Alberto, e é ponto 

de honra de homem que durante todo o tempo de contrato se não lave 

nem cara nem mãos, nem a barba se corte. [...] É esse o luxo da época, 

gloriarem-se os sofredores do seu sofrimento, os escravos da 

escravidão. É preciso que este bicho da terra seja bicho mesmo, que de 

manhã some a remela da noite à remela das noites, que o sujo das 

mãos, da cara, dos sovacos, das virilhas, dos pés, do buraco do corpo, 

seja o halo glorioso do trabalho no latifúndio, é preciso que o homem 

esteja abaixo do animal, que esse, para se limpar, lambe-se, é preciso 

que o homem se degrade para que não se respeite a si próprio nem aos 

seus próximos. (SARAMAGO, 1980, p. 73) 

 

Rebaixando o povo à animalidade e a condições subumanas de vida, levantando, 

para isso, as exigências do latifúndio que impossibilitam os trabalhadores de sequer 
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cuidarem de sua higiene, Saramago insiste numa variante aniquiladora de trabalho que 

tenta silenciar as vozes e as vidas ali dedicadas. Porém, a imagem de proletariado rural 

enaltecida por Levantado do chão é aquela que não se entrega às dificuldades, mas que 

se mobiliza à luz de ideais comunistas coerentes com a causa daquela gente humilde e 

marginalizada. Do lado oposto, cônscios da relevância das propostas comunistas em 

relação aos anseios dos trabalhadores, – por pregarem a coletivização dos meios de 

produção numa sociedade sem a distinção ou privilégio de classes – os latifundiários e 

seus aliados assumem a dianteira e manipulam os trabalhadores de maneira arbitrária a 

fim de que estes se posicionem contra as propostas comunistas:      

 

Trago aqui um papel para vocemecê assinar, que é para ir a Évora no 

domingo, a um comício a favor dos nacionalistas espanhóis, é um 

comício contra os comunistas, e tem transporte de graça, vai de 

camioneta, tudo a pagar pelos patrões ou pelo governo, é mesmo. 

(SARAMAGO, 1980, p. 90) 

 

 Ao assumirem atitude oposta negando permanecerem sob o jugo de seus 

empregadores, os camponeses dão início à outra narrativa: a que vai relatar a formação 

de um espírito engajado e a descoberta da energia de uma classe até então subestimada. 

Evidentemente essa resistência tem como resposta a retaliação dos poderosos que 

passam a persegui-los, condenando-os à clandestinidade, bem como a valorização da 

máquina em detrimento do homem, haja vista a capacidade de produção da mesma sem 

contestar as ordens recebidas para tal: “Rente ao sol-posto chegaram os condenados. 

Chagarem eles a gritarem as mães, tudo foi um, Que fizeram vocês, ai Jesus, e eles, Não 

fizemos nada, largamos o trabalho porque éramos subjugados pela máquina.” 

(SARAMAGO, 1980, p. 105) Ainda que retaliados, os trabalhadores continuaram em 

seu caminho, conquistando pouco a pouco sua unidade, na tentativa de serem 

reconhecidos por sua importância no funcionamento da sociedade e não como uma 

classe menor e manipulável: “[...] em toda a parte se está a lutar pelos trinta e três 

escudos, não podemos os de Monte Lavre ficar mal, não somos menos do que os outros, 

e se assim se fizer em todo o distrito, venceremos os patrões.” (SARAMAGO, 1980, p. 

142-143) Enquanto isso, os donos do capital tentavam preservar sua posição de camada 

dominante e atenuar os ânimos revolucionários ora com violência, conforme 

supramencionado, ora através de discursos paternalistas falsamente interessados no 

bem-estar e na proteção de todos:  

 



129 

 

[...] Tenham juízo, aprendam a respeitar aqueles que vos dão trabalho, 

por esta vez passa, mas livrem-se de cá vir parar outra, dão com os 

ossos na enxovia, e não se deixem ir em cantigas, se aparecer alguém 

a querer dar-vos papéis ou de conversas subversivas, avisem a guarda 

que ela trata do assunto, e agradeçam a quem por vocês pediu, não 

deixem ficar mal os vossos benfeitores, e agora vão-se embora, dêem 

as boas tardes aqui ao senhor tenente Contente que é vosso amigo, e 

eu também só quero o vosso bem, nunca se esqueçam. (SARAMAGO, 

1980, p. 107) 

 

 Com a mobilização dos trabalhadores e as máquinas tomando o lugar do homem, 

Levantado do chão encena as mudanças ocorridas no campo a partir da modernização 

das formas de produção local e os efeitos da mesma na mentalidade e na vida desse 

povo, que apesar de tocado por ideias socialistas que percorrem o mundo, demonstra-se 

aturdido com o aumento do desemprego e da precariedade entre os trabalhadores. Mais 

especificadamente, a luta de classes travada ilustra a trajetória percorrida em direção à 

participação social e política do proletariado rural, antes não representado, e à 

reconstrução da identidade, perdida devido ao sentimento de não-pertencimento e à 

desumanidade sentida:  

 

É verdade que de todos os lados vêm notícias de que os homens, 

muitos deles, estão a recusar-se a trabalhar por miséria assim, mas que 

há-de um homem fazer se tem mulher e filhos, estes ganapos só olhos 

que esfregam o queixo pela borda da mesa escassa e com o dedo 

indicador molhado de cuspo caçam migalhas como se caçassem 

formigas. [...] Agamedes para insistir e repisar, este homem não sabe 

outro discurso, que lá no alto, sim, é que se acabam todas as lutas 

deste vale de lágrimas e todos são iguais perante o Senhor, As tripas 

vazias protestam, rolam em falso, manifestam essa desigualdade. [...] 

se o mundo é dos homens, Amados filhos, cuidado, sopram ventos de 

rebelião por estas nossas terras tão felizes, [...] (SARAMAGO, 1980, 

p. 140) 

 

Em se tratando do recontar da luta de classes, as greves não poderiam ficar de 

fora, afinal, foram e até hoje são recursos para aguçar a apreensão e os ouvidos dos 

empregadores em relação à causa trabalhista. Por atingirem diretamente a produção, as 

paralisações concedidas com as greves, tal qual em Levantado do chão, foram encaradas 

historicamente como uma afronta às autoridades, ou ainda, organizações criminosas 

com direito a duras penalidades e a interrogatórios, e os trabalhadores envolvidos, 

tratados como “vagabundos” ou “malandros” levados à casa de disciplina até que 

queiram voltar às atividades “em paz”: 
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Parece que foi combinação, praga de malandros, Venham cá todos, 

acabou-se a brincadeira, quero saber quem organizou a greve, quem 

são os contactos, ou sucede-lhes a vocês a mesma coisa que sucedeu 

ao outro. Não sabem quem seja esse outro, não sabem nada, abanam a 

cabeça firmes e mal dormidos, corajosos e famintos, até tenho uma 

nuvem diante dos olhos. (SARAMAGO, 1980, p. 158) 

 

 Concomitante à imagem dos trabalhadores erguida e discutida, Levantado do 

chão aponta para uma reavaliação da estrutura familiar portuguesa alicerçada na 

precariedade que vem sendo sublinhada aqui. E a família que se eleva das linhas do 

texto é aquela que depende da subserviência de todos os seus integrantes para sua 

sobrevivência e que se une na pobreza, contradizendo o ideal de família sustentado 

geralmente pelas autoridades nacionais e locais:      

 

Mas as crianças, podendo ser, crescem. Enquanto lhes não chega a 

idade de trabalhar, ficam entregues às avós, ou com as mães, se não há 

trabalho para as mães, ou com as mães e os pais, se também para os 

pais não há trabalho, e se é mais tarde, se de crianças já têm pouco e 

de trabalhadores tudo, se acontece não ter trabalho para pais, mães, 

filhos e avós, aqui está, senhoras e senhores, a família portuguesa 

como gostais de imaginá-la, reunida na mesma fome, e então é 

conforme o tempo. (SARAMAGO, 1980, p. 186) 

 

 Condicionados a começarem sua jornada muito novos, submetendo-se a uma 

carga horária abusiva, expostos ao sol e à chuva, sem uma alimentação regular ou 

parada para descanso, os trabalhadores expressam no físico os sacrifícios e a corrosão 

do tempo destinado a determinadas atividades. A pele e o restante do corpo não 

condizem com a idade do sujeito que se desconhece ao olhar no espelho, ou melhor, 

tende a rejeitar sua imagem por enxergar apenas ruínas de uma vida:   

 

[...] tenho quarenta e quatro anos, ora que é isso, quarenta e quatro 

anos é um rapaz, está na força da vida, meu falar é esse aqui no 

latifúndio e na minha cara, quando tão cansado me sinto, esta pontada 

que não me larga nunca, e estas rugas, que por enquanto o espelho 

ainda pode mostrar-me, se isto é a força da vida, então deixem-me 

chorar. (SARAMAGO, 1980, p. 239) 

 

 Em Salário, preço e lucro, Marx chama atenção para o fato de que o homem tal 

como a máquina, desgastar-se-á e terá de ser substituído por outro homem. Por isso, 

para além dos meios de subsistência requeridos para a sua própria manutenção, ele 

necessita de outro montante de meios de subsistência para criar certa quota de filhos, 

que o hão de substituir no mercado de trabalho e de perpetuar a raça de trabalhadores. 



131 

 

Na contramão dessa proposta, por ressaltar uma mão-de-obra carente de meios que 

garantam a subsistência de sequer um indivíduo, Levantado do chão traz uma crítica à 

acentuada desigualdade de classes, responsável pela segregação e pelo desconcerto da 

sociedade. Contudo, e porque não escreve para proliferar a indiferença, Saramago salva 

seus trabalhadores da ignorância, lhes dando lucidez e autonomia indispensáveis para 

deixarem de ser vistos como “formigas” – talvez por sua pequenez e entrega ao trabalho 

árduo:         

 

Parecem formigas, mas são cães, ora aqui está como tudo se compõe e 

explica nessa curta e clara frase, e então há um silêncio, não se pode 

agora perder nada do que aconteça, olha como já está em frente da 

câmara um pelotão de soldados da guarda, viva a guarda, e aquele é o 

sargento, que tem ele na mão, é uma metralhadora, pensou também 

Gracinha Mau-Tempo, e levantando os olhos viu o castelo cheio de 

gente, quem será. (SARAMAGO, 1980, p. 312) 

 

Ocupando praças, ruas e erguendo suas vozes, os manifestantes se apropriam da 

causa trabalhista para se posicionarem como cidadãos, exigindo dos empregadores a 

oportunidade de desempenharem um ofício, haja vista que todos devem ter o direito de 

ocuparem um lugar nessa organização. A vontade de trabalho e de estabelecer relações 

sociais de produção justas, propagada pela trama, vai, pois, perpetuar o ideal marxista, 

mirando a integração e o equilíbrio da sociedade, ao encontro da possibilidade de 

cooperação perante o respeito e a compreensão acerca do papel e importância de todos 

para a evolução da civilização:   

 

Já os gritos começaram, Queremos trabalho, queremos trabalho, 

queremos trabalho, não dizem muito mais do que isto, só daqui e 

dalém um insulto, ladrões, e tão baixo como se de os haver se 

envergonhasse quem o lança, e há quem grite, Eleições livres, agora 

que adianta, mas o grande clamor sobe e abafa todo o resto, Queremos 

trabalho, queremos trabalho, que mundo este haver quem de descansar 

faça ofício e quem trabalho não tenha, mesmo pedindo. 

(SARAMAGO, 1980, p. 313)  

 

 Mesmo que os movimentos a favor do trabalho sejam genuínos, a postura dos 

poderosos, também representada em Levantado do chão, evidencia o descrédito à causa, 

avaliada por estes como indevida e responsável pela desordem. Contextualizando o 

discurso de quem está no poder e se vê impotente diante da perda de sua hegemonia, 

Saramago problematiza a perspectiva soberana e descabida, ao mesmo tempo em que 
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convoca o leitor a perceber que a insistência em rebaixar a outra categoria e prendê-la a 

um destino vulgar vem da soberba e do receio da perda de status:     

 

 [...] não vai faltar quem reclame contra o escândalo, afinal que 

querem eles, se dormirem oito horas e trabalharem outras oito, que 

vão fazer às oito que sobram, o que tudo isto é bem eu sei, é um 

convite à malandrice, não querem trabalhar, são as ideias modernas, a 

culpa foi da guerra, perverteram-se os costumes, quem havia de 

pensar, roubarem-nos a Índia, quererem agora levar-nos a África, esse 

barco que andou aí pelos mares a dar escândalo internacional, um 

general da situação que se volta contra quem lhe deus as estrelas, em 

quem é que havemos de ter confiança, diga-me cá, e agora as oito 

horas, esta calamidade, o mal está em não se ter seguido a lei de Deus, 

mais hora menos hora, são doze para o dia e doze para a noite, [...] 

Afinal, a distração deles é o trabalho, se não trabalharem metem-se na 

taberna e depois batem nas mulheres, coitadas. (SARAMAGO, 1980, 

p. 328-329) 

 

 Alegando que “o mal está em não se ter seguido a lei de Deus”, ou seja, a lei de 

origem medieval que diz ser o homem impossibilitado de mudar sua posição social, 

ditada já em seu nascimento, os empregadores reafirmam seu olhar voltado para o 

passado, sugerindo ainda estarem presos a valores conservadores que os impedem de 

ver que os tempos são outros e a civilização também. Julgam, inclusive, ser o trabalho 

uma atividade realizada por uma categoria que nasce e vive só para isso, e partindo 

desse pressuposto não há por que reduzir a jornada de trabalho ou permitir 

questionamentos. Mas ao direcionar os holofotes para o proletariado, Saramago traz à 

tona uma sociedade em transformação pelo ideal de participação social e pela 

consciência a respeito da significância do coletivo na luta pela igualdade de direitos e 

para além:   

 

Acordam as aves de madrugada e não vêem ninguém a trabalhar. 

Muito mudado vejo o mundo, diz a calhandra. Mas o milhano, que 

voa alto e devagar, grita que o mundo está muito mais mudado do que 

julga a calhandra, e não é apenas por trabalharem os homens oito 

horas justas, saber certo esses das formigas, que têm visto muita coisa 

e são de boa memória, nem admira, andam sempre juntas. Que me diz 

a isto, senhor padre Agamedes, Nem sei que lhe diga, senhora dona 

Clemência, adeus mundo cada vez a pior. (SARAMAGO, 1980, p. 

341) 

 

É, portanto, a partir da causa trabalhista, das greves e das manifestações, que 

esses sujeitos recuperam sua humanidade e seu lugar não só no espaço físico ficcional e 

simbolicamente na sociedade, como também na memória de Portugal. Assim, Saramago 
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dá vida a questões importantes tanto para regularizarem a relação entre os proprietários 

dos meios de produção e a mão-de-obra, quanto para amenizarem as contradições da 

realidade social que subsidiam um progresso norteado pela acentuada e bárbara 

desigualdade entre os homens.  

Maria Luíza Ritzel Remédios em seu ensaio “A Ficção Portuguesa Pós-

revolução: Cardoso Pires e José Saramago”38 assinala que, na ocasião da produção 

literária pós-Revolução dos Cravos, a ficção portuguesa, incluindo Levantado do chão, 

enuncia um papel na vida e aproxima-se do cotidiano das pessoas. No caso desse 

romance, a tirania e a escassez da liberdade são lembrados por Saramago como quem 

pretende questionar os sistemas de poder e seus efeitos, bem como despertar o leitor 

para os rumos da humanidade, livrando-o da cegueira que o impede de levar em conta a 

alteridade e a noção de coletividade. E a causa trabalhista em si, hasteada pela ficção, 

elucida o compromisso literário saramaguiano com o que é condizente a uma parte 

integrante da infraestrutura social. Sob valores marxistas, Levantado do chão entoa a 

saga de trabalhadores contra a superexploração salarial, horas excessivas de trabalho, 

condições subumanas de alimentação e moradia, problemas que extrapolam as 

fronteiras de Alentejo e da ficção. Logo, tendo em vista a relação entre literatura e 

sociedade, incitada pelo romance, vale realçar que através do tema em relevo Saramago 

invoca sugestivamente a alteração de uma realidade injusta, que lança suas crianças ao 

trabalho e as degrada, que desvaloriza suas mulheres e que põe à margem seu povo, 

subsidiando a classificação ou categorização destinada a isolar e a alienar os sujeitos. 

Daí o empenho em iluminar o heroísmo dos trabalhadores, homens concretos que 

corporificam os meios de transformação social, capazes de se levantarem do chão a que 

foram lançados.  

                                                 
38 In: REMÉDIOS, Maria Luíza Ritzel (org.). Identidades Fraturadas. São Paulo: EDUSP, 2011.   

 



134 

 

5. Considerações finais 

 

 Após um estudo em separado das obras sugeridas, convém constatar o que as 

aproxima e as afasta enquanto narrativas ficcionais ambientadas no campo, tomadas à 

luz da abordagem crítica que sustentam em relação ao capitalismo. Para tal, é válido 

confrontá-las no que tange ao modo como esculpem seus cenários, constituem e 

exprimem seus personagens, e desenvolvem temas responsáveis pela repercussão de 

problemas típicos de uma sociedade marcada pela diferença de classes, pelo abuso de 

poder e por injustiças sociais. 

  Lançando mão de uma linguagem seca e oportunamente áspera que dessacraliza 

a língua, São Bernardo e Vidas secas comunicam seus espaços diegéticos sem fazer uso 

de adornos ou notas descritivas prolongadas, circunscrevendo-os a partir de uma 

perspectiva realista e objetiva. Entretanto, numa avaliação mais cuidadosa, é possível 

notar que a primeira ficção traz uma paisagem manipulada por um contar em primeira 

pessoa, ajustada às convicções e à derrocada desse eu, demonstrando-se próspera, 

quando o narrador-personagem está empenhado na atividade de produção, decadente, 

em consonância ao estado de abandono experimentado por esse sujeito, ou ambígua, ao 

problematizar a modernização do espaço citadino. Já a segunda, conduzida por um 

narrador em terceira pessoa que se compadece com o sofrimento de Fabiano e sua 

família, traz uma paisagem vil que contribui para o desassossego, o desajuste e para a 

configuração física e psicológica desses indivíduos contra os quais se impõe. Nesse 

caso, as cores quentes, como o amarelo e o vermelho manuseados, são imprescindíveis 

para o esboço da região retratada, comunicando a soberania do sol e a consequente 

secura da terra que irá significar a escassez em relação às condições de subsistência. Em 

Levantado do chão observa-se uma paisagem também apresentada em terceira pessoa, 

mas inaugurada com um discurso sobre as transformações do espaço físico no decorrer 

do tempo e a incisiva intervenção humana que as promove. Relatada por um “eu” 

irônico, astuto e palavroso, a paisagem saramaguiana se desdobra com uma riqueza de 

detalhes e metáforas pertinentes à construção da perspectiva que se quer relevar sobre o 

ocorrido nas terras de Alentejo, confirmando a atenção especial dada por Saramago ao 

recorte político e à reconfiguração de um espaço marcadamente favorável à encenação 

da insurreição dos trabalhadores, conforme salienta sua própria história.  

Peculiaridades à parte, as paisagens narradas trazem elementos que apontam 

para um mau presságio conforme anunciam desgraças. Em São Bernardo, o pio da 
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coruja, as sombras e o vento antecipam o suicídio de Madalena e a ruína de Paulo 

Honório, enquanto em Vidas secas as arribações equivalem a um sinal de ainda mais 

penúria por vir, provocando a aflição de Fabiano e sua esposa. Já em Levantado do 

chão, a terra vermelha, mais precisamente tingida de “sangue sangrado”, pressagia os 

confrontos que ali se efetivarão entre trabalhadores do campo e os defensores dos 

interesses do latifúndio. Outro aspecto que une as paisagens é o fato imprescindível de 

testemunharem a exploração da terra pelo homem e do homem por ele mesmo em nome 

do capital, transfigurando-se no decorrer desse processo e a partir dessas relações que se 

dão de maneira intensa e impiedosa. Não obstante, enquanto paisagens elaboradas a 

partir de critérios estético-políticos, as de Graciliano Ramos vão realçar a imagem do 

encarceramento, associadas tanto às privações das personagens, quanto às 

experimentadas pelo próprio autor, já que situado na ditadura varguista; e as de 

Saramago vão tracejar a liberdade, não apenas em razão das conquistas inerentes à 

causa trabalhista nos campos de Alentejo, mas também em relação ao momento pós-

ditadura salazarista vivido por Portugal, sugerindo a imagem simbólica da edificação 

dos portugueses.      

Tendo em vista os procedimentos e os recursos empreendidos com o intuito de 

situarem seus enredos e suas personagens, é possível deduzir que tanto Graciliano 

Ramos quanto José Saramago quiseram chamar a atenção do leitor para um contexto 

subsidiado por circunstâncias de penúria e de exploração, em nome de uma literatura 

que intervém nas formas de perceber a realidade. As circunstâncias e as transformações 

figuradas em cada cenário vão incitar uma abordagem crítica e pouco otimista em 

relação ao processo de modernização do campo, às relações trabalhistas ali mantidas e à 

atuação do homem sobre a natureza, mais precisamente, no que diz respeito ao trato da 

terra e à sua distribuição dada de forma arbitrária e desigual, temas oportunos tanto para 

a década de 30 brasileira quanto à de 80 portuguesa. Contudo, em determinada 

instância, as fazendas de Graciliano e o latifúndio de Saramago equivalem não apenas a 

cenários que favorecem uma análise do social, mas a ambientes que conseguem captar a 

alma das personagens que os habitam, ou mesmo que se impõem como antagonistas 

abertamente ou não. Por assim dizer, e partindo do pressuposto de como o autor 

implícito as vê, baseado em suas experiências com as mesmas, de sua memória e/ou de 

seu posicionamento, as terras ilustradas sugerem uma concepção de sociedade que se 

mostra adversa à igualdade e propensa à exploração do meio e das pessoas por 

supervalorizar a produção e o lucro.   
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 Quanto à criação das personagens-chave, é fundamental notar que à medida que 

São Bernardo é animado sob a perspectiva de um protagonista tirano que abarca tanto a 

mentalidade colonial quanto a capitalista, representando a classe dos mais abastados e 

ocupando a posição de comprador e explorador da mão-de-obra, Vidas secas e 

Levantado do chão exibem a trajetória de personagens que incorporam o sofrimento e a 

luta da classe oposta: a dos vendedores de sua força de trabalho. Contudo, se em Vidas 

secas estes trafegam pela narrativa regularmente rebaixados, e por pouco não 

esmagados pelo meio e/ou pelo sistema, desprovidos de felicidade, de dignidade, e de 

voz, tendo apenas alguns flashes de esperança que os salvam da rendição, em Levantado 

do chão as personagens rumam em direção à humanização que os liberta de uma 

situação vexatória, exercitando suas vozes no enfrentamento do poder. Em outras 

palavras, o leitor dessas duas obras é convidado a assistir à luta de heróis que 

sobrevivem senão pela persistência, pela força de seus atos.  Além disso, no processo de 

formulação das personagens é possível perceber que enquanto Graciliano enfatiza a 

desumanização, por meio da precariedade psicológica e comportamental de Paulo 

Honório, do rebaixamento dos trabalhadores e das circunstâncias em que vivem Fabiano 

e sua família, Saramago prioriza a humanização através da conscientização e da 

mobilidade dos sujeitos que vivificam seu enredo. Cativos da terra, porque dela 

dependem para ser, tanto Paulo Honório quanto seus empregados, o vaqueiro Fabiano e 

seu grupo foram enredados por uma teia de ordem capitalista que os impossibilita, 

diferentemente de João Mau-Tempo e sua família que, apesar de limitados pela falta de 

oportunidades, do chão conseguem se erguer e aclamar vivas à Revolução. E mais, no 

tocante ao protagonista de São Bernardo, este aliena e se aliena, revelando ter 

consciência de não poder mudar sua condição, por estar preso a formas antigas de 

pensar e de agir que o substanciam.     

A repercussão ou o destaque dado às figuras marginais corrobora para a 

importância dessas obras, capazes de superarem as amarras da época de suas 

publicações para lembrar-nos daqueles que insistentemente são prevalecidos e excluídos 

pelo sistema. Através desses seres de papel, São Bernardo, Vidas secas e Levantado do 

chão repercutem a tirania de grandes proprietários de terra, a rasura “da arraia miúda”, 

e, diante disso, o direito ao inconformismo e ao anticonvencionalismo, seja por 

intermédio de  “eus” que representam o poder aniquilador, seja de tipos que passam a 

vida despercebidos experimentando a condição de sem-lugar, ou, ainda, a partir de 

indivíduos que vencem a subalternidade cega e lutam pela reassunção de seus espaços 
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físicos e simbólicos. Dessa forma, as personagens falam da opressão incitada pela 

mentalidade (pré)capitalista, da luta de classes, e concede, direta ou indiretamente, voz e 

vez aos invisíveis, tencionando o resgate da humanidade perdida e viabilizando 

reivindicações sociais através da ironia e da denúncia à precariedade da vida no campo.  

   Elaboradas por autores que não só escrevem, mas também exercem uma função 

social, as narrativas contempladas por este estudo configuram, cada qual a seu modo, 

evidências histórico-sociais responsáveis por martirizarem e isolarem os mais humildes. 

Nesse sentido, foram relevados por esta pesquisa temas como o da exploração da classe 

trabalhadora, a coisificação do sujeito, a desigualdade social e a premissa existencial 

num mundo que marginaliza os pequenos, discussões comuns e fundamentais à 

compreensão das três obras em relevo, uma vez que contribuem consideravelmente para 

a finalidade comunicativa dos textos, trazendo determinada perspectiva sobre o que 

alicerça uma sociedade de classes.   

Sob o aniquilamento de um eu onipotente, os trabalhadores de São Bernardo são 

agredidos, humilhados e forçados a cumprirem jornadas abusivas, bem como pesadas 

atividades que, por vezes, iam para além de sua capacidade física. Como resposta, os 

empregados de Paulo Honório o abandonam. Em Vidas secas, a pequenez, a falta de 

recursos e de escolhas, a conjuntura da seca e a ignorância que os silencia fazem dos 

trabalhadores – e também protagonistas – indivíduos subservientes às arbitrariedades e 

às contas de seus patrões. Ante a dificuldade extrema, a reação que esboçam é a fuga em 

busca de um cenário menos hostil. Já em Levantado do chão a classe trabalhadora, em 

condições similares à de São Bernardo, se rebela, demonstrando lucidez no que diz 

respeito a seu valor e à sua humanidade, além do senso de coletividade e força mediante 

uma circunstância de voz igual. Alvos de uma desumanização que os tenta tornar sem 

efeito, e excluídos pelas diferenças sociais que os conduzem a relativizar seu “ser” e 

“estar” no mundo, os trabalhadores de Graciliano e de Saramago não cedem às entraves 

que lhes são impostas. Evadindo-se ou revoltando-se, estes desencadeiam o filtro da 

memória desconfortável da condição humana, denunciando a miséria social e a ética das 

nações que representam com menos ou mais pessimismo.  

Tais assuntos revelam o interesse das obras em discutir as injustiças sociais 

provenientes de uma ordem que tende a classificar, subordinar, isolar e/ou suprimir os 

mais vulneráveis. E depois, sustentando essa pauta, os romances fabricam um espaço 

para a problematização da situação dos despossuídos e da fragilidade de nossa 

humanidade. Com isso, escrever torna-se um exercício rumo ao agir, à participação, e 
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uma oportunidade para se criar versões do real responsáveis pelo dissipar de 

perspectivas alienadas e alienantes frente a uma modernidade que prometeu à sociedade 

novo modo de ser, mas que no fim das contas apenas se combinou com o retrógrado, 

mantendo uma estrutura primitiva de organização em que um homem, coisificado e 

apropriado, se submete a outro convencido de seus direitos de senhorio. 

Encaminhadas por narradores que transparecem, cada qual à sua maneira, uma 

autoconsciência narrativa e uma atuação desperta diante dos fatos apresentados, além de 

formuladas a partir de estratégias fílmicas, na medida em que são amparadas por 

palavras fortes que detêm o propriedade de gerar imagens, e de um caráter analítico e 

lúcido, as produções literárias em questão concebem versões agudas de campo que 

expressamente aludem aos contextos extraliterários que lhes serviram de referência, 

como se pretendessem revolvê-los e contestá-los. Contudo, São Bernardo, Vidas secas e 

Levantado do chão não param por aí, uma vez que se configuram como condutos da 

consciência problemática do mundo. Logo, o confronto das obras sugere não só que são 

hábeis em trazer à tona leituras regionais ou nacionais perspicazes e atentas às 

diferenças socioeconômicas e ao miserabilismo local, mas em estender tais discussões 

para um nível universal, incitando brechas, inclusive, para a repercussão do que 

substancia a distância do Brasil e de Portugal dos países desenvolvidos.  

 Com uma versão de campo que subverte uma imagem idealizada ou 

estereotipada, São Bernardo, Vidas secas e Levantado do chão trazem terras divididas 

desproporcionalmente, marcadas pela injustiça e pelos abusos contra a gente humilde 

que delas depende. O que se nota é um modo de narrar que chama para si a 

responsabilidade de refletir experiências e maturar uma visão de mundo considerada 

mais clarividente, reivindicando a marca daqueles que não a puderam deixar. Enfim, 

narrativas que a partir de uma força humanizadora propensa à repercussão do real e a 

disponibilizar ao leitor vivências relevantes para a sua tomada de consciência, incitam 

uma leitura crítica acerca dos princípios que vêm regendo as sociedades em xeque e do 

quanto estes apontam para um isolamento capaz de anular os sujeitos. Dessa forma, e 

considerando o contexto situacional relativo à produção de cada ficção, as sagas da terra 

aqui tratadas podem ser entendidas como um ponto alto do sistema de obras a que 

pertencem e para lá de suas fronteiras, na medida em que reclamam a humanidade 

extraviada e corroboram para a participação dos homens de vida simples, dura e amarga 

na memória coletiva das civilizações.  
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