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➢ VIDAS SECAS (Graciliano Ramos) 

          O livro aborda a pobreza e as dificuldades 
da vida do retirante no sertão nordestino, narrando 

as fugas de Fabiano e da sua família da seca. 

• Resumo da obra 

            Fabiano, sua mulher e os filhos fogem da 
seca no sertão nordestino até encontrarem uma 
fazenda abandonada. Sem condições de continuar 
a viagem, eles se instalam nela. Poucos dias 
depois, a chuva chega ao sertão. O dono da 
fazenda aparece e Fabiano é contratado como 

vaqueiro. 

            Durante este período, Fabiano é preso, sua 
esposa Sinhá Vitória sonha com uma cama de 
amarração de couro, o menino mais velho 
pergunta sobre palavras e o menino mais novo 

tenta montar em um cabrito. 

           A vida de vaqueiro segue até que a próxima 
seca os expulsa novamente. A família deixa a 
fazenda e parte para o sul em busca de 
sobrevivência. 

• Análise da obra 

           Graciliano Ramos era influenciado pelo 
marxismo. Chegou a ser preso durante o Estado 
Novo e se filiou ao Partido Comunista Brasileiro em 
1945. 

                 Em Vidas Secas, Graciliano enfatiza 
como Fabiano é explorado pelo dono da 
fazenda: seu patrão o rouba nas contas, cobra 
preços abusivos pelos mantimentos e juros 
altíssimos. No final, Fabiano foge da seca. Mesmo 
após trabalhar mais de um ano, ele continua sem 
nenhuma posse. 

             As influências ficam claras quando 
Graciliano retrata a miséria de Fabiano. Essa 
miséria torna o homem bruto e ele mesmo se vê 
mais como um bicho do que como um ser humano. 

            A condição de homem bruto faz com que 
Fabiano seja explorado pelo seu patrão e oprimido 
pelo governo. Mesmo que a miséria venha pelas 
condições da natureza (a seca), os homens se 

aproveitam dela em vez de ajudar aqueles que 
mais precisam. 

               Graciliano Ramos representa com primor 
a miséria do retirante ao retratar os humanos 
como bichos e os bichos (a Baleia) como 
humanos. Fabiano se confunde com um animal 
por ser bruto, se comunicar com grunhidos, e está 
à mercê da natureza (da seca e da chuva). 

             Fabiano quer se revoltar contra as 
injustiças que sofre por parte do patrão e do 
soldado amarelo, porém, como um animal 
domesticado, aceita os maus-tratos. As crianças 
seguem pelo mesmo caminho. Sem educação, 
aprendem com os pais como viver, ouvindo poucas 
palavras e levando muitos safanões. 

            Já a Baleia tem sonhos, se comunica com 
o seu corpo de forma mais eficaz que os humanos 
se comunicam com as palavras. Salva a família da 
fome no começo do livro e o capítulo de sua morte 
é um dos trechos mais bonitos da prosa brasileira. 

 

• Filme Vidas Secas 

           O romance de Graciliano Ramos ganhou 
uma adaptação cinematográfica em 1963 pelas 
mãos do diretor Nelson Pereira dos Santos, 
considerado um dos precursores do movimento do 

Cinema Novo. 

         A adaptação do livro recebeu diversos 
prêmios e foi indicada à Palma de Ouro do Festival 
de Cannes em 1964. 

         O longa-metragem encontra-se disponível 
online.                                                                                    
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