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OS MÚLTIPLOS DISCURSOS EM VIDAS SECAS DE GRACILIANO RAMOS 

 

Darciana Ferreira da Silva Rocha1 

 

Resumo: O presente artigo procura analisar os discursos familiar, dominante, histórico social, 

opressão e oprimidos na narrativa Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Objetiva também analisar como 

os diferentes discursos interferem no cotidiano do sujeito protagonista Fabiano, qual a relação entre 

vida social do sujeito e os diferentes discursos existentes na narrativa. Pensar na constituição do 

sujeito a partir da análise do discurso é, portanto, pensar a sua Formação Discursivo-Ideológica a 

partir de dados históricos da sociedade. Assim, com esse trabalho, procura-se demonstrar os discursos 

de outrem enquanto formação discursiva. Recorremos aos construtos teóricos que fundamentam a 

Análise do Discurso de linha francesa. 
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1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

O interesse para o desenvolvimento desta pesquisa surgiu por meio das incursões na 

obra Vidas secas, de Graciliano Ramos, 1938, por se tratar de acontecimentos que possuem 

vários discursos, nos quais a história se torna encantadora e rica em outros discursos. Dentre 

eles, podemos destacar o dominante, familiar, histórico social, opressor e oprimido, o que nos 

possibilita analisar os diferentes discursos, os quais interligam os personagens da respectiva 

narrativa responsável pela constituição e preservação da unidade da referida obra. 

Na obra supracitada, é possível observar que um determinado discurso nos molda 

tanto no modo de pensarmos quanto no de agirmos, visto que, quando eu falo, estou me 

expressando, desta forma estamos querendo transparecer algo ou alguma coisa ou até mesmo 

sentimentos. O que torna a narrativa mais envolvente levando o leitor a manter a sua atenção 

até o final. 

A obra em análise possui em seus discursos assuntos que nos remetem à realidade da 

vida cotidiana, pois choca-se com a consciência dos sujeitos. O personagem Fabiano, sujeito 

protagonista, passa por situações/conflitos em que os leitores se identificam com alguns 

aspectos da narrativa, que são discursos do passado que dialogam com discursos do presente, 

se assemelham com os problemas enfrentados pela seca, hipocrisia social, problemas 

humanos e políticos, violência, autoritarismo, religião, questão da saúde e educação, entre 

outros. 

                                                           
1 Graduanda do Curso de Letras Português, da Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, da  

Universidade Federal de Goiás-Regional Catalão, orientada pela Prof.ª Me. Neuza de Fatima Vaz de Melo. Este  

Artigo desenvolvido como produto final do Trabalho de Conclusão de Curso. 
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O presente título, os múltiplos discursos em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, surgiu 

a partir da leitura e reflexão dos diferentes discursos existentes na narrativa.  Dentre os 

discursos apresentados no corpus em questão, pretendemos dar ênfase aos discursos familiar, 

dominante, histórico social, opressão e oprimido. 

Esta pesquisa será embasada nos pressupostos teóricos de autores como Bakhtin 

(2003), Possenti (2009), Brandão (2004), Fernandes (2005), Citelli (1985), dentre outros 

teóricos da Análise do Discurso e o corpus a ser analisado. Identificar os vários discursos é 

importante e é por meio dos mesmos que iremos observar os diferentes acontecimentos da 

narrativa. 

Conforme Bakhtin (2003, p.193), o discurso em si é uma construção linguística 

atrelada ao contexto social no qual o texto é desenvolvido. É uma prática da linguística no 

campo da comunicação, e consistem em analisar a estrutura de um texto e a partir disso 

compreender as construções ideológicas presentes. Cada sociedade tem seus propósitos 

culturalmente estabelecidos na ordem de diferentes discursos. 

A narrativa da obra em análise é constituída por treze capítulos, cujos títulos anunciam 

o que se passa. O mencionado romance conta a história de uma família sertaneja que, 

constituída pelo vaqueiro Fabiano, Sinhá Vitória, dois filhos (referidos como menino mais 

novo e menino mais velho), acompanhados da cachorra baleia e do papagaio, atravessa, na 

condição de flagelada retirante, a caatinga nordestina. Sem saber para onde ir, a angústia, a 

falta de perspectiva e a fome são atenuadas pelo sacrifício de um preá, caçado por Baleia. 

Fugindo da seca, ao encontrar uma fazenda aparentemente abandonada, a família ali se 

aloja, como invasora. Criava raízes em terra alheia e tomava conta da fazenda, do pouco gado 

que restava da casa e de tudo que não lhe pertencia. 

Quando Fabiano vai à feira da cidade fazer algumas compras e tentar vender um pouco 

de porco que matara, é escorraçado pelo fiscal do governo, que lhe exige pagamento de 

imposto para poder vender a carne. Na bodega em que tomava uma cachaça, Fabiano é 

convidado por “soldado amarelo” para jogar cartas. Perde o dinheiro que estava guardado e, 

acabrunhado, retira-se do jogo sem se despedir dos parceiros. Fica pensando nas desculpas 

que iria dar à esposa pela perda do dinheiro, até ser interrompido pelo tal soldado, que o 

censura por ter abandonado bruscamente a cadeia, o vaqueiro é impiedosamente surrado. 

Passa a noite remoendo sua revolta, em completo estado de confusão mental. 
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Pela perda do dinheiro, sinhá Vitória vê adiado o sonho de possuir uma cama de lastro 

de couro, igual à de seu Tomás da Bolandeira. Por isso, a revolta cresce com a rotina dos 

afazeres domésticos. 

No quinto capítulo o narrador nos fala sobre o menino mais novo, que, vendo o pai 

montar a égua alazã, admirava-o muito, desejando um dia ser como ele, principalmente para 

demonstrar sua coragem ao irmão mais velho e à Baleia. Assim, resolve cavalgar num bode, 

mas acaba caindo numa ribanceira, sob os risos e chacotas do irmão mais velho e o olhar de 

censura de Baleia. 

No decorrer da narrativa há um capítulo dedicado ao menino mais velho. Como sinhá 

vitória considerava um inferno a sua vida, o menino mais velho intrigado com esta palavra, 

pergunta–lhe o significado. Revoltada com a própria incapacidade de lhe fornecer uma 

explicação satisfatória, a mãe o expulsa da cozinha. Humilhado, o menino mais velho procura 

consolo junto à cachorra Baleia. 

Quando chegam as chuvas de inverno, a família reúne-se ao redor do fogão de lenha 

para se aquecer. Sonolentos, os meninos ouvem os pais, mais uma vez, desfiarem seus sonhos 

de felicidades. Fabiano, agora vê afastado o perigo da seca. Com a chegada do natal, a 

família, vestindo roupas de passeio, vai para a cidade. Na Igreja, somente Sinhá Vitória 

identifica-se com a atmosfera de religiosidade e procura participar da missa. Os meninos, pelo 

contrário, sentem-se amedrontados com tanta gente. 

Baleia adoece. Fabiano, por isso, vê-se obrigado a sacrificá-la. Todos se desesperam 

com seu sofrimento, mas Fabiano dá-lhe tiros com uma espingarda. Devido à humanidade 

atribuída à cachorra (antropomorfizacão), sua morte é narrada em câmara lenta para melhor 

visualização deste processo. 

Nos seguintes capítulos, Fabiano vai ao encontro do dono da fazenda para acertar as 

contas pelos trabalhos prestados na fazenda em que residia. Os cálculos do patrão eram muito 

diferentes das contas preparadas por Sinhá Vitória. Sentindo-se prejudicado, Fabiano reclama, 

mas passivamente acata a justificativa do patrão de que a diferença se devia aos juros 

cobrados pelo empréstimo antecipado. A miragem de permanecer na fazenda vai se 

desfazendo, o que deixa o vaqueiro revoltado. 

Um ano após sua injusta prisão, Fabiano reencontra o “soldado amarelo”, perdido na 

caatinga. A oportunidade de revanche é concreta, mas Fabiano sente piedade do soldado e o 

deixa partir, sob o pensamento de que, sendo do governo, deveria ser respeitado. 
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As aves de arribação anunciam a proximidade de nova seca. Fabiano procura afastá-las 

a tiros, notando como sua sina era semelhante à de Baleia, de quem sentia piedade. Os 

animais começam a tombar de fome e de sede. Atemorizado, Fabiano se lembra da covardia 

cometida pelo dono da fazenda a respeito do acerto de contas referido anteriormente. Infeliz e 

revoltado com sua impotência voltam para casa, julgando-se “cabra safado, mole. Se não 

fosse tão fraco, teria entrado no cangaço e feito misérias”. 

Com a Chegada da seca, Fabiano, a princípio, pensa em permanecer na fazenda. A 

morte de um número cada vez maior de reses, no entanto, faz com que ele decida tentar a 

sobrevivência noutro local. Fogem todos de madrugada. Ao lembrar-se de Baleia, para 

atenuar o sofrimento, começam a conversar alimentando a esperança de chegarem a algum 

lugar onde pudessem ter vida melhor. Contudo, “o sertão mandaria para a cidade homens 

fortes, brutos, como Fabiano, sinhá Vitória e os dois meninos” (RAMOS, p.128). 

Como se podem observar, a princípio, os personagens de Vidas secas são 

classificáveis em duas categorias: humana e animal. A primeira representada por Fabiano, 

Sinhá Vitória, o menino mais velho e menino mais novo, enquanto a cachorra Baleia e o 

papagaio representam à segunda. 

Embora essa classificação –humano/animal- seja passível de realização, não se pode 

afirmar que os elementos representativos de ambas se opõem concretamente na narrativa em 

questão. Ao contrário, a oposição, se existe, é apenas aparente e melhor serve e serviu para 

demonstrar um dos elementos fundamentais do raciocínio na composição da obra. 

Assim, verificam-se como se desenvolvem os discursos na referida narrativa Vidas 

secas, formulam-se as seguintes indagações: 

- Como os diferentes discursos interferem no cotidiano do sujeito; 

- Qual a relação entre a vida social do sujeito e os diferentes discursos existentes na narrativa; 

- Como os discursos interferem no psicológico de cada sujeito da narrativa; 

- Qual a relação dos discursos presentes no corpus;  

 Com base nessas indagações, a pesquisa foi realizada em torno desses discursos, os 

quais servem de base para se compreender a importância deles na narrativa/história. 

Direcionar-nos a esse estudo rumo ao entendimento dessas questões discursivas, se trata de 

buscarmos respostas de como acontecem essas relações entre aspectos discursivos. 

 

2.  CONTEXTUALIZANDO A OBRA 
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Graciliano Ramos (1892-1953) nasceu em Quebrângulo, Alagoas. Estudou em 

Maceió, não cursou nenhuma faculdade. Após breve estada no Rio de Janeiro como revisor 

dos jornais “Correio da Manhã e da Tarde”, passou a fazer jornalismo e política elegendo-se 

prefeito em 1927. Estreou em 1933 com a obra “Caetés”, porém é São Bernardo, verdadeira 

obra prima da literatura brasileira. Depois vieram “Angústia” (1936) e Vidas secas (1938). 

Com os abalos sofridos pelo povo brasileiro, como os acontecimentos de 1930, a crise 

econômica provocada pela quebra da bolsa de valores de Nova Iorque, a crise Cafeeira, a 

Revolução de 1930 e acelerado declínio do Nordeste condicionaram em novo estilo ficcional, 

notadamente mais adulto, porém amadurecido, mais moderno, que se marcaria pela rudeza, 

por uma linguagem mais brasileira, por um enfoque direto dos fatos, por uma retomada do 

naturalismo, principalmente no plano da narrativa documental, temos também o romance 

nordestino, liberdade temática e rigor estilístico. 

 De toda a obra literária publicada por Graciliano Ramos, dois romances destacam-se 

pela forma surpreendente com que, por meio de uma linguagem direta e econômica, o escritor 

nos apresenta diferentes níveis da miséria humana: a causada pela pobreza extrema em Vidas 

secas ou a outra, fruto da ambição e ciúme doentios, em São Bernardo. Muito mais do que 

apenas romances regionalistas, seus textos abordam problemas universais. 

Narrado em terceira pessoa, Vidas secas nos mostra a dura existência no sertão 

nordestino, em que bichos e homens são igualados na tentativa de sobreviver ás agruras do 

clima. O início da narrativa já impressiona pela aridez do cenário, que se expande e atinge 

também o comportamento das personagens, com falas monossilábicas e gestos voltados para a 

sobrevivência imediata. 

Vidas secas, no entanto, não nasceu como um romance. Conforme nos conta o próprio 

autor, era um conto que trazia a cachorrinha Baleia como personagem principal em torno da 

qual orbitavam alguns “viventes” cuja humanidade era parcamente caracterizada. A origem 

do livro se faz notar em sua estrutura: seus 13 capítulos são pequenas narrativas 

independentes que, postas lado a lado, formam um quadro maior. Em comum há o registro da 

dificuldade da vida e da exploração daqueles seres completamente desprovidos de estudos. A 

própria humanidade parece questionável aos olhos do vaqueiro Fabiano.  Na narrativa 

podemos exemplificar como na passagem do texto em que comprovem esta temática do 

nordestino Alagoano, Ramos (2006, p.18/19), narra: 

 

_ Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os 

meninos estavam pertos, com certeza iam admirar-se o ouvindo a falar só. E, 
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pensando bem, ele não era um 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” (RAMOS, p.19): 

 

 No corpus em análise há uma família de retirantes do sertão brasileiro, condicionada 

sua vida sub-humana, diante de problemas sociais, como a seca, a pobreza e a fome. Onde há 

sofrimento e emoções que sua condição lhes obriga a viver e sempre em procura de meios de 

sobrevivência, criando, assim, uma ligação ainda muito forte com a situação social do Brasil 

nos dias atuais. Vivemos hoje uma crise total, onde há seca e escassez de água. Contudo, 

mesmo sendo uma narrativa não publicada recentemente, retrata acontecimentos que 

consolidam com fatos sociais da atualidade. 

 

3.  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 Para “a análise do discurso, [...] o centro da relação não está nem no eu nem no tu, mas 

no espaço discursivo criado entre ambos. O sujeito só constrói sua identidade na interação 

com o outro”. Brandão (2004, p.76) explicita essa ideia. Sujeitos que implicam uma dimensão 

social mesmo quando no mais íntimo de suas consciências realizam opções morais e escolhem 

valores que orientam sua ação individual. A constituição do sujeito deve ser buscada, trazendo 

colocações para o terreno da materialidade do discurso. 

 Um texto é condutor de vários sentidos que produzem múltiplos discursos, no entanto 

o discurso é modificado por sujeitos em diferentes condições ou em condições específicas e 

finalidades em cada campo, podendo ser discursos familiares, dominantes, políticos, literários, 

históricos sociais, entre outros. Os discursos vão se desenvolvendo, intensificando o contexto 

cultural, o diálogo se estabelece e constitui um novo gênero discursivo. De acordo com 

Bakhtin (2003, p.263), o discurso é constituído de diferentes formas de enunciados, com uma 

prática humana de produzi-los, lembrando que os discursos podem ser escritos ou mesmo 

orais. Ainda Bakhtin (2003, p.86) “um meio dialogicamente perturbado e tenso de discursos 

de outrem”. De julgamentos e de entonações. Nesse sentido, “modo dialógico social”. O 

discurso se torna presente em todas as vivências humanas e assume diferentes formas e 

dimensões.  



7 
 

 
 

  A pesquisa em questão girará em torno dos discursos na obra Vidas Secas de 

Graciliano Ramos. Assim, se faz necessário uma abordagem em torno do discurso, no sentido 

de buscar sustentabilidade, sob a ótica dos teóricos desse assunto, para melhor compreensão. 

O conceito de sentido tem como princípio de que a língua ou o discurso é fato social 

que se cria a partir da necessidade de nós nos comunicarmos. O discurso como necessidade de 

comunicação pode ser entendido segundo as considerações de Brandão (2004, p.33): 

 

O discurso é um conjunto de enunciados que se remetem a uma mesma Formação 

Discursiva (“Um discurso é um conjunto de enunciados que tem seus princípios de 

regularidade em uma mesma formação discursiva”), para Foucault, a analise de uma 

formação discursiva consistirá, então, na descrição dos enunciados que a compõem. 

 

Notamos, sob a ótica da Análise do Discurso, onde há discurso há também 

comunicação, uma organização de enunciados, fator que complexifica os discursos. Contundo 

o discurso se torna presente nesse contexto e não sendo enunciados vagos. Essa definição 

contribui para o entendimento da íntima relação entre os sujeitos e os discursos que se 

interligam. “O enunciado não é uma frase ou um aglomerado de frases, porém, um conjunto 

de ideias que, em contexto, dão sentido ao discurso”. Perante disso, poderemos afirmar que 

toda formação discursiva manifesta, em seu interior, a presença de diferentes discursos. 

Acerca da formação discursiva, esta pode ser entendida segundo as considerações de 

Fernandes (2005, p.40): 

 

 

Uma formação discursiva dada apresenta elementos vindos de outras formações 

discursivas que, por vezes,contradizem, refutam-na. Na História e no social, 

observa-se uma dispersão de discursos e acontecimentos, que, na descontinuidade 

própria dos elementos e acontecimentos históricos, na contradição e negação do que 

se pode dizer somente em determinada época e/ou lugar, encontra-se a unidade do 

discurso. 

 

Sendo assim, veremos que o discurso histórico social é o centro que interliga vários 

discursos da obra estuda, com relação à análise de discurso. Em Vidas secas, os sujeitos 

vivem uma história que se passa em diferentes lugares. Porém, cabe neste momento, apenas 

enfatizar alguns de seus discursos e enfocar a relação estreita que estabelece com todas as 

outras formas de construção de sentido. É dentro da concepção de discussão que se concretiza 

a formação ideológica, de sentido, em um enunciado pode haver um ou mais discursos, que 

poderão ser analisados. Sobre formação ideológica seguem as seguintes considerações de 

Fernandes (2005, p.23): 
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Assim, uma mesma palavra pode ter diferentes sentidos em conformidades com o 

lugar socioideológico daqueles que a empregam. As palavras têm sentido em 

conformidade com as formações ideológicas em que os sujeitos (interlocutores) se 

inscrevem. 

 

 Partindo de que a ideologia é constituída de sentido, na mesma perspectiva convém 

ressaltar as palavras de Possenti (2009, p.130). “(...) sendo então a tarefa de produzir sentido 

atribuído exclusivamente ao contexto ou ao leitor, em diferentes versões pragmáticas, ou a 

história e às instituições, em diferentes versões discursivas.” 

Resta lembrar que discurso é atividade comunicativa capaz de produzir sentido, 

compartilhada entre interlocutores, o mais importante é o efeito de sentido em situações 

determinadas. 

 

4.  ANALISANDO OS DIVERSOS DISCURSOS EM VIDAS SECAS 

 

Como já citamos anteriormente, o discurso é uma prática social que os seres podem 

construir, materializando-os nos textos. É uma forma de construção e produção de sentido na 

formação discursiva de cada sujeito que se refere em determinada época e espaço social a 

partir de condições de produção especificas. 

Na concepção de Fernandes (2005), o aspecto histórico decorre da interação social 

entre sujeitos e grupos de sujeitos. A partir dessas interações discursivas para a Análise do 

Discurso denominamos como interdiscursividade o entrelaçamento de diferentes discursos.  

Na obra Vidas secas, deparamos com esses entrelaçamentos de discursos. Há uma 

presença fundamental do discurso histórico social presente na vida do sujeito protagonista 

Fabiano. O mesmo vive com grupos de sujeitos socialmente organizados numa formação 

social na história do Brasil, passando por transformações sócias e vivendo como Sem-Terra. 

Conforme Ramos:  

Entristeceu. Considerar-se plantado em terra alheia! Engano. A sina dele era correr 

mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como judeu errante. Um vagabundo 

empurrado pela seca. Achava-se ali de passagem, era hóspede. Sim senhor, hóspede 

que se demorava demais, tomava amizade a casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, 

ao juazeiro que os tinha abrigado uma noite (2006 p19). 

 

 O sujeito protagonista da obra vivia com sua família em terra alheia, em procura de 

algo melhor. Podemos dizer que os sujeitos viviam como os sem-terra na atualidade. Se 

fôssemos fazer comparações hoje diríamos que se trata de um tema presente na obra , mas 

estamos nos tratando do discurso histórico social. 
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Segundo Fernandes (2005), uma formação discursiva não se limita a uma época 

apenas, há elementos em diferentes espaços sociais em outros momentos históricos que se 

fazem presentes em novas condições de produção. Em Vidas Secas, os sujeitos que 

assinalamos como Sem-Terra representa o primado da vida econômica em uma devassa 

pobreza, que por sua vez implica uma formação social e todas as outras formações e 

transformações até então assinaladas, porque na pobreza também há lutas econômicas e 

políticas. Entretanto tais lutas têm seus impactos em diferentes lugares sociais. Segundo                              

Ramos (2006, p.36). 

 

O que desejava... Ha! Esquecia-se. Agora se recordava da viagem que tinha feito 

pelo sertão, a cair de fome. 

As pernas dos meninos eram finas como bilros, sinhá Vitória tropicava debaixo do 

baú dos trens. Na beira do rio haviam comido o papagaio, que não sabia falar. 

Necessidade. 

 

Ainda refletindo sobre os discursos da narrativa, o discurso dominante se assemelha ao 

autoritário, quanto à forma explícita de persuasão. “Nessa medida, não é difícil depreender 

que o discurso persuasivo se dota de recursos retóricos objetivando o fim último de convencer 

ou alterar atitudes e comportamentos já estabelecidos” (CITELLI, 1985, p32).  Isso nos leva a 

deduzir que o discurso dominante autoritário presente na obra se assemelha as forças militares 

representadas pelo soldado amarelo verdade absoluta. A esse respeito, Ramos (2006)  escreve 

os fragmentos abaixo: 

 

Nesse ponto um soldado amarelo aproximou-se e bateu familiarmente no ombro de 

Fabiano: 

_ Como é camarada? Vamos jogar um trinta-e-um lá dentro? 

Fabiano atentou na farda com respeito e gaguejou, procurando as palavras de seu 

Tomás da bolandeira: 

_ Isto é. Vamos e não vamos. Quer dizer. Enfim, contando, etc. É conforme. 

Levantou-se e caminhou atrás do amarelo. Que era autoridade e mandava. Fabiano 

sempre havia obedecido. 

Tinha muque e substancia, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. (p. 28) 

 

_ O soldado amarelo estava ali perto, além da grade, era fraco e ruim, jogava na 

esteira com os matutos e provocava- os depois. O governo não devia consentir tão 

Grande safadeza. 

Afinal para que serviam os saldados amarelos?(p.33) 

 

  Entretanto, o sujeito protagonista não se opõe, procura atender ao seu dominante 

dando-lhe uma direção, sem muitos argumentos. Com isso os discursos em análise se instalam 

em todas as condições para o exercício de dominação. Porém as semelhanças entre discurso 
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dominante autoritário em Vidas Secas são encontradas em grande quantidade em torno do 

soldado amarelo.  

 

Engasgou-se. A autoridade rondou por ali um instante, desejosa de puxar questão. 

Não achando pretexto, avizinhou-se e plantou o salto da reiuna em cima da alpercata 

do vaqueiro. 

_ Isso não se faz moço, protestou Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele. Aì o 

amarelo apitou, e em poucos minutos o destacamento da cidade rodeava o jatobá. 

_ Toca pra frente, berrou o cabo. 

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

acusação medonha e não se defendeu. 

_ Está certo, disse o cabo. Faça lombo, paisano. (p.31) 

 

 

Fabiano, um sujeito simples, nem sabia falar direito, porém, o mesmo precisava 

organizar as ideias, pois entendia que as vozes do enunciador eram mais forte do que os 

próprios elementos enunciados. Sabe-se o sujeito da narrativa precisava viver em uma 

sociedade que premia as competências, tanto no campo profissional quanto no emocional. Na 

sequência dos fragmentos, o sujeito narrador enuncia o discurso que explicita o 

comportamento do personagem Fabiano:  

 

Ouviu o falatório desconexo do bêbado, caiu numa indecisão dolorosa. Ele também 

dizia palavras sem sentido, conversava à toa. Mas irou-se com a comparação, deu 

marradas na parede. Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia 

explicar-se. Estava preso por isso? 

Como era? Então se mete um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? 

Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando como um escravo. Desentupia o 

bebedouro, consertava as cercas, curava os animais _ aproveitara um casco de 

fazenda sem valor. Tudo em ordem podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem 

tinha culpa? 

Se não fosse aquilo... Nem sabia. O fio da ideia cresceu engrossou_ e partiu-se. 

Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos... Nunca vira uma escola. Por isso não 

conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares. (p.35)  

 

 Assim posto, apresenta-se no fragmento citado, o discurso psicológico marcado pelo 

espírito aflitivo e indagador que mostra a estranha condição humana “normal”. 

 De acordo com Possenti (2009), o discurso familiar se assemelha com os discursos 

acima citados, pois todos esses discursos vão fazer parte de um enunciado e se interagem, pois 

tem o intuito de persuadir, já que os indivíduos aprendem desde crianças ideias e valores 

ditados pela família que serão valorizados pela sociedade. Uma vez que a família é 
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considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o 

comportamento dos mesmos no meio social.  

O sujeito protagonista da obra, com já dito quase não fala, não sabe ler, muito menos 

escrever, sua esposa Sinhá Vitória é uma mulata esperta que sabe fazer contas utilizando os 

grãos, o menino mais velho gostaria de saber ler, já o menino mais novo gostaria de ser 

vaqueiro como o pai, Baleia a cadela mais humana dos personagens, há havia também um 

papagaio que somente latia, pois era somente o som que ouvia. Assim era composta esta 

família humilde em Vidas secas. 

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 

grande, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles Sinhá Vitória 

esquentava-se. Fabiano ria, tinha desejo de esfregar as mãos agarradas à boca do 

saco e a corinha da espingarda de pederneira. (p.127) 

 

 Em Vidas secas, apesar de todo sofrimento do sertão, tomado pela seca, Fabiano, 

sendo um matuto, domina bem o ambiente rural, incapaz de se comunicar, desempenha a 

solitária função de vaqueiro, conhece bem as técnicas de sua profissão, o que lhe dá a 

sensação de utilidade com certa dignidade. É uma passagem em que seu filho admira ao vê-lo 

trabalhando. Porém na obra supracitada, os capítulos “festa” e “Cadeia” ilustram bem essas 

sensações de uma nova experiência e vivencia na cidade. 

O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo/sujeito é de fundamental 

importância. São no seio familiar que são transmitidos os valores morais sociais que servirão 

de base para o processo de socialização do sujeito, bem como as tradições e os costumes 

perpetuados por meio de gerações. Ainda Ramos (2006, p.63). 

 

A família estava reunida em torno do fogo, Fabiano sentado no pilão caído, Sinhá 

Vitória de pernas cruzadas, as coxas servindo de travesseiros aos filhos. A cachorra 

baleia, com o traseiro no chão e o resto do corpo levantado, olhava as brasas que se 

cobriam de cinza.   
 

O ambiente familiar é um lugar onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todos os 

tipos de apoios necessários na resolução de conflitos ou problemas de algum dos sujeitos. As 

relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar. O sujeito protagonista da narrativa era 

de poucas palavras, não conseguia dar para sua família uma estrutura ideal, porém sempre que 

podia, falaria com sinhá Vitória a respeito da educação dos meninos. Por ser um homem do 



12 
 

 
 

campo simples e humilde, sempre mostrava preocupado com sua família. Conforme Ramos 

(2006, p.15). 

 

Fabiano seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos 

animariam a solidão. Os meninos, gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro das 

cabras, sinhá Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o 

curral. E a catinga ficaria toda verde. 

Lembrou-se dos filhos, da mulher e da cachorra, que estavam lá em cima, debaixo 

de um juazeiro, com sede. 

Lembrou-se do preá morto. Encheu a cuia, ergueu-se, afastou-se, lento, para não 

derramar a água salobra. Subiu a ladeira. A aragem morna sacudia os xiquexiques e 

os mandacarus. Uma palpitação nova. Sentiu um arrepio na catinga, uma 

ressurreição de garranchos e folhas secas. 

Chegou. Pôs a cuia no chão, escorou-a com pedras, matou a sede da família.  

 

 

 O discurso familiar é controlador e parece deter todo o caminhar do sujeito narrador, 

é proveniente de signos marcados pela superposição, que tem como objetivo deter ou alterar 

comportamentos, atitudes já estabelecidas. Na narrativa, mudanças vão acontecendo no 

decorrer dos capítulos, por exemplo, no capitulo “fuga”, a família após passar por tantos 

atributos, começa a ter pouco a pouco uma nova vida, um pouco confusa, mas para ela tudo 

poderia acontecer até mesmo mudar para cidade, pois Fabiano não queria que a sua prole 

crescessem sem estudos como ele mesmo. Por meio dessas conotações poderemos proferir 

alguns exemplos na própria narrativa. Ramos (2006, p.127/128). 

 

E andavam para o sul, metidos naquele sonho. 

Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo 

coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros, 

inúteis, acabando-se como Baleia. Que iria 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, sinhá Vitória e os dois meninos.  

 

Portanto família é tudo isso, se tiver que passar por dificuldades passam todos juntos, 

e sempre há um sujeito, sendo sem cultura ou não, para dominar todo caminho percorrido. 

Nos dias atuais presenciamos famílias vindo de outras regiões para dar o de melhor para seus 

filhos. Na maioria das vezes o pai sai para trabalhar enquanto a mãe fica cuidando da casa, 

dos filhos, eventualmente do cachorro e dos passarinhos.  

Embasando-se nos princípios da Análise do Discurso, o discurso é tecido do discurso do 

outro, sobre o qual qualquer discurso se constrói. Isso significa que o discurso não opera 

sobre a realidade das coisas, mas sobre outros discursos. Porém, além dos discursos 

analisados na obra, há presença dos discursos opressor/oprimidos, sendo o patrão o opressor e 
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o sujeito Fabiano o oprimido e ainda tais discursos seno representados respectivamente pelo 

governo/soldado e Fabiano. 

  O protagonista da narrativa se sente várias vezes oprimido, porém o patrão, ou seja, o 

opressor, não tem precisão de fugir da seca, sendo o dono das terras e do dinheiro que 

emprega o trabalhador seguindo suas próprias leis. Fabiano se sente distante também de seu 

Tomás, pois este era culto, sabia falar com precisão, ao que aquele só sabia grunhir e mal 

articulava uma ou outra palavra. 

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 maneira. Mas todos obedeciam a ele. Na! Quem disse que 

não obedeciam? (RAMOS, 2006, p.23) 

 

Fabiano se sente oprimido diante da sabedoria de seu Tomás, pois para o mesmo essa 

sabedoria significa cultura e educação que ele jamais poderá possuir. O dinheiro de seu patrão 

representa um fator de humilhação para Fabiano, fazendo dos demais meros oprimidos, sem 

direito a uma vida digna. O patrão, como sempre, vivia por cima, humilhando todos que 

passassem na sua fazenda.  

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, e o amo só queria mostrar autoridade, gritar que era 

dono. Quem tinha dúvida? 

Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste, seria despedido quando menos esperasse. 

(p.23) 

 

O mais importante é que os discursos citados na obra são discursos que estão ao nosso 

meio em nossa sociedade. O discurso oprimido/opressor está sendo vivenciados por todos 

outros sujeitos basta querer. É estranho imaginar que não é somente em fazendas por 

exemplos que existem estas separações absurdas entre patrão funcionários, porém em 

qualquer outro setor.  Em Vidas secas o sujeito que se sente oprimidos pelo patrão, em certo 

momento percebe-se que além das humilhações vividas pelo opressor, não fica só no trabalho 

feito na fazenda, ou seja, sempre que faz acerto com seu patrão alguma coisa está errada. 

Sobrando como sempre menos dinheiro para Fabiano, até que sinhá Vitória percebe que seu 

marido está sendo passado para trás pelo seu patrão.  

 

Ao chegar à partilha, estava encalacrado, e na hora das contas davam-lhe uma 

ninharia. 

Ora, daquela vez, como das outras, Fabiano ajustou o gado, arrependeu-se, enfim 

deixou a transação meio apalavrada e foi consultar a mulher. Sinhá Vitória mandou 
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os meninos para o barreiro, sentou-se na cozinha concentrou-se, distribuiu no chão 

sementes de várias espécies, realizou somas e diminuições. No dia seguinte Fabiano 

voltou à cidade, mas ao fechar negócio notou que as operações de sinhá Vitória, com 

de costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual: a 

diferença era proveniente de juros. (p.94) 

 

Fabiano era um homem sem instrução, mas sabia sim o que era certo ou errado. 

Entretanto, dizia se era homem ou um bicho, vivia sentindo-se sempre um oprimido sem 

cultura, mas tinha certeza que seria um sujeito simples e que iria viver com sua família com 

dignidade. Assim, numa mistura de sonhos e descrenças, Graciliano transmite uma versão 

amarga dos retirantes. 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O objetivo geral desse trabalho foi desenvolver uma análise de discursos que 

permitissem, de maneira clara, conhecer diferentes discursos a partir de bases dos 

pressupostos teóricos trabalhados. 

Nesse sentido, foram realizadas análises de trechos da narrativa, utilizando fragmentos 

do corpus, evidenciando como foco os vários discursos, a interdiscursividade as formações 

discursivas e as formações ideológicas. Lembrando que tais discursos são compostos por 

vários outros discursos, cada qual exercendo seu papel dentro do contexto, os quais 

representam de certa forma uma sociedade, sobretudo seus costumes, sua cultura, enfim. 

Assim, o discurso exerce a função de mostrar os traços característicos sociais, entre outros. O 

mesmo discurso, enquanto um conjunto de enunciados que se apoia em uma mesma formação 

discursiva, não possui apenas um sentido ou uma verdade, ele possui, acima de tudo, uma 

história. 

Ainda de acordo com a análise realizada, percebemos que o sujeito social marcado 

pelo sujeito Fabiano, fala das relações e comportamentos da sociedade nordestina 

contemporânea. Em outras palavras, traz uma sensação de não pertencimento, uma sensação 

de estar desajustado, em desacordo com o meio urbano. 

O sujeito protagonista sofre cotidianamente a desconstrução, ao mesmo tempo só se 

constrói pela construção do outro. É, portanto, dinâmico, frágil e facilmente, expõe sua 

condição provisória, estabelecendo-se relações entre os fatos, levando hipóteses, provas e 

refutações , segundo o corpus, articulam com rigor as partes do texto, apresentando como 

tempo dominante o presente. 
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Na concepção do discurso dominante e familiar, todos se assemelham no cotidiano do 

sujeito da narrativa, pois todos esses discursos vão fazer parte de um enunciado e se 

interagem todos tem o intuito de persuadirem, já que os indivíduos aprendem desde crianças 

ideias e valores ditados pela família que serão valorizados pela sociedade.  

Os vários discursos, tantos históricos como sociais, se contradizem não importando a 

época em que os mesmos se inserem que resultaram em outros discursos. Não importa em 

quais contextos históricos estamos inseridos, o importante é que sempre haverá muitos 

discursos para que possamos retratar novas ideias. O mesmo discurso, enquanto um conjunto 

de enunciados que se apoiam em uma mesma formação discursiva, não possui apenas um 

sentido ou uma verdade, ele possui, acima de tudo, uma história. 
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