
  
 
 
 
 

ENUNCIAÇÃO E PONTO DE VISTA NARRATIVO EM VIDAS SECAS, DE 
GRACILIANO RAMOS. 
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Resumo: Em conformidade com um esquema historiográfico teleológico compartilhado com 
SODRÉ (1964), BOSI (2006) localiza Vidas Secas, de Graciliano Ramos, no fecho de uma 
progressão evolutiva do sertanismo, a título de “obra prima da sobriedade formal” na qual “o 

esforço de objetivação foi bem logrado” (BOSI, 2006, p. 403). Ao analisar o ponto de vista 

narrativo observamos o sertanejo representado pelo narrador como a imagem do Outro a partir 
do ponto de vista de um Eu, ou seja, encontramos as marcas da subjetividade enunciativa em 
terceira pessoa, o que, por sua vez, desmonta a tese de objetivação, assim como o esforço de se 
colocar Graciliano e sua obra no esquema historiográfico teleológico. 
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BOSI (2006), em História concisa da Literatura Brasileira, afirma: 

As várias formas de sertanismo (romântico, naturalista, acadêmico e, 
até, modernista) que tem sulcado as nossas letras desde os meados do 
século passado, nasceram do contato de uma cultura citadina e letrada 
com a matéria bruta do Brasil rural, provinciano e arcaico. Como o 
escritor não pode fazer folclore puro, limita-se a projetar os próprios 
interesses ou frustrações na sua viagem literária à roda do campo. Do 
enxerto resulta quase sempre uma prosa híbrida onde não alcançam o 
ponto de fusão artístico o espelhamento da vida agreste e os modelos 
ideológicos e estéticos do prosador (p. 141). 

 

Na citação, várias formas de sertanismo são apontadas pelo autor, assim como o 

modo de representação do real a partir do Romantismo. Esse modo de representação que 

Bosi denomina como um “projetar os próprios interesses ou frustrações na sua viagem 

literária à roda do campo” faz com que percebamos o sertanismo e, principalmente, o 

sertanejo representado pelo escritor, como a construção do Outro a partir do ponto de 

vista de um Eu.  

Os intelectuais da época, engajados em levar para a nossa literatura aquilo que a 

Independência realizara na política, encontraram na imagem do homem do interior o 

representante da sociedade brasileira em suas características nacionais no que tange à 

variedade regional, seja pela exuberância da natureza, pela grandiosidade do cenário ou 
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pela magnitude dos quadros rurais, conforme apontado por SODRÉ (1964), em História 

da Literatura Brasileira: seus fundamentos econômicos. 

No sertanismo verifica-se o formidável esforço da literatura para 
superar as condições que a subordinavam aos modelos externos. 
Existe, nos iniciadores da ficção romântica, sinais evidentes desse 
esforço. Verificaram logo que o índio não tem todas as credenciais 
necessárias à expressão do que é nacional. Transferem ao sertanejo, ao 
homem do interior, àquele que trabalha na terra, o dom de exprimir o 
Brasil” (p. 323).  

 
O esquema historiográfico teleológico realista apresentado por SODRÉ (1964) e 

continuado por BOSI (2006) segue, nos livros citados acima, uma progressão evolutiva 

nos modos de representação do real no sertanismo: sertanismo romântico como 

“pequeno realismo da minúcia” (1964, p. 324); sertanismo naturalista como “concepção 

mimética da prosa” (2006, p. 207); sertanismo modernista como um realismo de “visão 

crítica” (2006, p. 389).  

Esse esquema historiográfico poderia ser compreendido, em termos barthesianos, 

como um progressivo aumento do efeito de real produzido pela nossa literatura, do 

romantismo ao modernismo, em direção àquilo que BARTHES (1988) chama de 

“ilusão referencial”:  

A nível de discurso, a objetividade – ou carência dos signos do 
enunciante – aparece assim como uma forma particular de imaginário, 
o produto do que se poderia chamar de ilusão referencial, visto que o 
historiador pretende deixar o referente falar por si só. Essa ilusão não 
é exclusiva do discurso histórico: quantos romancistas – na época 
realista - imaginam ser ‘objetivos’ porque suprimem no discurso os 

signos do eu!”(p. 149). 
 

Para SODRÉ (1964) e BOSI (2006), em seus esquemas, Graciliano Ramos atinge 

o ponto alto com Vidas Secas, visto como a “obra prima da sobriedade formal” na qual 

“o esforço de objetivação foi bem logrado” (BOSI, p. 403). 

Na surpreendente e farta galeria dos que surgem então nas letras, há 
um que é diferente. Trata-se de Graciliano Ramos. Seus romances são 
reconstituições literárias da paisagem humana nordestina, mas com 
um conteúdo universal. Sem concessões ao pitoresco. Sem concessões 
– que o conteúdo de denúncia justificaria – ao que é apenas adjetivo. 
A força está no tema e, sobretudo, na maneira de tratá-lo, na 
fidelidade ao real, sem perda do nível literário, da qualidade 
artística. O romancista sabe extrair o essencial da cena que descreve, 
sem exageros, sem notas dissonantes, nem para realçar (SODRÉ, 
1999, p. 80, grifo nosso). 
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A leitura puramente temática das obras de Graciliano, em especial Vidas Secas é 

questionada por CANDIDO (1989) nos seguintes termos: 

O gosto, ou pelo menos a tolerância pelo informe, o não-artístico (em 
relação aos padrões da tradição ou aos da vanguarda), levou por vezes 
a supervalorizar escritores que pareciam ter a virtude do espontâneo; e 
a não reconhecer devidamente certas obras de fatura requintada, mas 
desprovidas de ideologia ostensiva (...). E talvez um artista de 
grande nível, como Graciliano Ramos, tenha sido mais valorizado 
pelo temário, considerado inconformista e contundente, do que 
pela rara qualidade da fatura, que lhe permitiu fazer obras 
realmente válidas (p. 197-8, grifo nosso). 
 

A observação de CANDIDO (1989) vai ao encontro do estudo do português 

Fernando Cristóvão em relação ao ponto de vista da 3ª pessoa em Vidas Secas e ao 

estilo de narrar breve e seco do escritor. 

No livro que aborda o estudo, Graciliano Ramos: estrutura e valores de um modo 

de narrar, CRISTÓVÃO (1986) apresenta a forma como o escritor entende a 

objetividade e a verdade. Graciliano não define a verossimilhança, mas dá pistas que ela 

se encontra na significação e interpretação do real, ou seja, a verdade está mais 

dependente da construção do que da reprodução. É o objetivismo da verdade construída. 

Por isso, no livro de Cristóvão, para entender o conceito de verdade em Graciliano, é 

citado Memória do cárcere, escrito em 1ª pessoa. 

Verossímil, para Graciliano, não é o que se ajusta ao real, pois 
algumas vezes os fatos são absurdos e inaceitáveis, como por exemplo 
os acontecimentos degradantes posteriores ao julgamento relatado nas 
Memórias do cárcere e ocorrido no pavilhão dos primários: ‘A 

realidade não tinha verossimilhança’ (M.C, II. P.173) (CRISTÓVÃO, 
1986, p. 32). 

 
Partindo dessa análise, podemos compreender a construção do ponto de vista da 

terceira pessoa nas obras de Graciliano. Ele não apreciava o tipo de narrador onisciente, 

pois ultrapassaria a experiência individual por saber demais, e incorreria na 

inverossimilhança, violando, assim, o critério estipulado por ele do que seria a verdade 

na escrita. “E, sempre que usou a terceira pessoa, procurou corrigir o distanciamento 

próprio deste foco narrativo pelo recurso ao monólogo interior indireto, que obriga a 

uma proximidade” (CRISTÓVÃO, p. 1986, p. 35). 

Por isso, Vidas Secas apresenta-se como forma mais complexa e elaborada de 

onisciência limitada, a partir do que há de primeira pessoa no processo do monólogo 

interior indireto. Segundo CRISTÓVÃO (1986): 
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A onisciência da terceira pessoa só atinge, portanto, verdadeira 
amplitude nas descrições exteriores e, sempre que passa às análises 
psicológicas onde reina o monólogo interior, sofre as limitações que a 
fazem equivaler à primeira pessoa gramatical (p. 40). 

 
Mesmo a alegação de uma “onisciência verdadeira da terceira pessoa nas 

descrições exteriores” pode ser contestada, quando lembramos, com RABATEL (2008), 

que a ideia de uma “focalização zero” não resiste à análise, tampouco a de “focalização 

externa”, pois não há outra instância enunciativa e narrativa, além do narrador e do 

personagem. 

Segundo PAGEAUX (2006), “a imagem é uma espécie de língua, de língua 

segunda para dizer o Outro e, consequentemente, para dizer também um pouco de si, de 

sua cultura” (p. 111). Pageaux ainda explica que “num dado momento histórico, numa 

sociedade determinada e num quadro cultural estabelecido, não se pode dizer tudo e 

qualquer coisa sobre o Outro” (p. 113). 

Essas afirmações podem ser suplementadas pela teoria da referenciação de 

Lorenza Mondada e Danièle Dubois. Para elas, a referenciação não está ancorada em 

um “valor de verdade” e, sim, verdade enquanto construção. A construção dos objetos 

de discurso é marcada pela instabilidade das categorias, ou seja,  

(...) o problema não é mais, então, de se perguntar como a informação 
é transmitida ou como os estados do mundo são representados de 
modo adequado, mas de se buscar como as atividades humanas, 
cognitivas e linguísticas, estruturam e dão sentido ao mundo 
(MONDADA & DUBOIS, 2003, p.20). 

 

A estabilidade é produzida criando-se “efeitos de objetividade e de realidade - que 

desde então, não podem ser considerados como dados, mas como resultantes de 

processos simbólicos complexos” (MONDADA & DUBOIS, 2003, p.21).  

Vidas Secas, de Graciliano, extrapola os limites de “produção da ilusão de um 

mundo objetivo (da objetividade do mundo), ‘pronto’ para ser percebido cognitivamente 

pelos indivíduos racionais” (MONDADA & DUBOIS, 2003, p. 21), entrando, assim, 

em tensão com o sistema historiográfico teleológico realista de Sodré e Bosi.  

Segundo RABATEL (2008), 

(...) o sujeito, responsável pela referenciação do objeto, exprime seu 
PDV, tanto diretamente, por comentários explícitos, como 
indiretamente, pela referenciação, isto é, pelas escolhas de seleção, de 
combinação, de atualização do material linguístico (p. 30). 
 

2592



  
 
 
 
 

Percebemos, a partir do ponto de vista (PDV), direta (comentários explícitos no 

discurso indireto) ou indiretamente (análise dos vocábulos: adjetivos, substantivos e 

advérbios), as marcas de subjetividade, o que sinaliza, conforme RABATEL (2008), a 

posição assumida de um narrador que deixa rastros de si em seu processo criador, ou 

seja, as expressões de um Eu (o narrador) que constrói a imagem do Outro, do sertanejo, 

no caso. 

No primeiro capítulo, Mudança, já podemos observar essas marcas, conforme os 

trechos destacados:  

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, 2015, p. 9).   
 
O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o 
coração grosso, queria responsabilizar alguém por sua 
desgraça” (RAMOS, 2015, p. 10). 
 
Ainda na véspera eram seis viventes, contando com o papagaio. 
Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado, a 
beira de uma poça (RAMOS, 2015, p. 11). 
 
Os calcanhares, duros como cascos, gretavam-se e sangravam 
(RAMOS, 2015, p. 12).   
 
Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido 
(RAMOS, 2015, p. 12) 
 
Miudinhos, perdidos no deserto queimado, os fugitivos 
agarraram-se, somaram as suas desgraças e os seus pavores 
(RAMOS, 2015, p. 14).   
 
O coração de Fabiano bateu junto do coração de sinhá Vitória, 
um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam 
(RAMOS, 2015, p. 14).   
 
Baleia, o ouvido atento, o traseiro em repouso e as pernas da 
frente erguidas, vigiava, aguardando a parte que lhe iria tocar, 
provavelmente os ossos do bicho e talvez o couro (RAMOS, 
2015, p. 14).   
 
Pensou na família, sentiu fome. Caminhando, movia-se como 
uma coisa, para bem dizer não se diferençava muito da 
bolandeira de seu Tomás (RAMOS, 2015, p. 15). 
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E ele, Fabiano, era como a bolandeira (RAMOS, 2015, p. 15). 
 
Em seguida acocorou-se, remexeu o aió, tirou o fuzil, acendeu 
as raízes de macambira, soprou-as, inchando as bochechas 
cavadas (RAMOS, 2015, p. 15-6). 
 
Os troços minguados ajuntavam-se no chão: a espingarda de 
pederneira, o aió, a cuia d’água e o baú de folha pintada 

(RAMOS, 2015, p. 16).   
 

Sinhá 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 (RAMOS, 2015, p. 
11).    
 
Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se 
declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia 
deixar de ser. Ordinariamente a família falava pouco 
(RAMOS, 2015, p. 11-2). 
 
Baleia agitava o rabo, olhando as brasas. E como não podia 
ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de 
mastigar os ossos. Depois iria dormir (RAMOS, 2015, p. 16).   
 

Vidas Secas escapa da crítica que Barthes faz ao efeito de real por meio de uma 

escrita em que a imagem do Outro, o sertanejo, é construída a partir de um Eu que se 

deixa entrever no contraste com essa alteridade. Por isso, o livro apresenta-se como 

forma mais complexa e elaborada de onisciência limitada, a partir do que há de primeira 

pessoa no processo do monólogo interior indireto, bem como nas marcas de 

subjetividade enunciativa em terceira pessoa por nós analisadas. 

Portanto, conforme destacado por CRISTÓVÃO (1986), para Graciliano Ramos 

não há real sem construção.  

Discretamente oculto ou à plena luz da objetiva, o narrador, que está 
presente em tudo, ainda que dê às vezes a impressão de estar ausente, 
tem uma importância tão grande que W. Kayser não hesita, na esteira 
de Friedman, em afirmar que “a morte do narrador é a morte do 
romance”. E é precisamente esta situação mediadora, comum a toda a 
espécie de narradores, seja na vida real seja na obra literária, que 
opera a transmutação do real para o poético (p. 14).  
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Mesmo Vidas Secas sendo considerado um romance regionalista, marca não uma 

adesão pura e simples às tendências literárias dominantes da época, mas as 

contemporiza e ultrapassa. Conforme CRISTÓVÃO (1986),  

Nem em Vidas Secas, romance que se prestaria, pelo tema, introduzir 
na narração descrições mais desenvolvidas que as habituais, o 
narrador muda de atitude. As anotações paisagísticas são breves e 
explicativas. Se fala do Verão e do Inverno, das nuvens, do sol, da 
água ou dos mandacarus, é porque precisa desses elementos para 
estudar o comportamento psicológico do homem entregue a um meio 
ecologicamente tão duro (p 70). 
 

Daí a própria estrutura do romance ser desmontável, conforme BUENO (2006). 

Um romance construído em quadros facilmente deslocados. O que mais uma vez deixa 

os rastros de um sujeito que organiza e pensa aquele universo sertanejo. 
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