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O IMAGINARIO DAS SECAS 

Jorge Siqllt11ra 
Pro F- du Utuv..:rs1dade Fcd . d Pemambu o 

"O homem l um animal inconscientemente filosófico, que fez a si mesmo 
as pergwll do filosofia nos facos, muito te7TI(JO antes de que afilosofin 
existisse omo reflexão explf. ita; e é um animal poético, queforne eu no 
imagiário respostas a essas expressões.'' 

( om.elius astoriadis) 

Como não poderia deixar de ser, a seca foi objeto de análise e especialmente 
d inspiração para o Romance Regional Norde tino. Assim é que ela é cootempiada 
em O~ Retirantes de José .do Palrocínio (1879), em LUZiA-HOMEM de Dommgo 
Ollmp1o (1903), em O Qumze de Rachei de Queiroz (1930) e Vidas Secas de Graci
liano Ramos (1938). Precnch , conseqüentemente, as fases sucessivas qu vão do 
reali mo-naturalismo ao próprio Modemis . 

Ao reler a cJic; ertação de José Batista Neto apresentada ao urso d Mestra
do em História da UFPE, intitulada "Como uma Luneta Invertido: Intervenção do 
Estado rw Serni-árido Nord •stino através do Discurso ld ológico da IOCS/IFOCS 
190 -1.934" aflorou-me o desejo d refolhear Domingos Olúnpio e Graciliano Ra
mos. É que o cap. TV, item b-3 da referida dissertação, à p . 253 trata da miséria 
humana a que são relegado no momentos de seca e que, no meu modo de perceber, 
constitui uma daquelas várias "situações-limite" pelas quais o ser humano infortu
nadamente venha experienciar. Aliás, esta situação foi posta em relevo na análise 
per~.u~iente do meslrando ~o momen~o. em que esclarece a isternática desses "cam
pos como polo de atraçao dos fug1t1vo das secas, que se aglomeram feito mos
cas".(p. 255) Outro aspecto posto em evidência r,ela dissertação é a "continuidade" 
que. r~presentam e te "campos de concentração', no Nordeste. Segundo Batista, a 
própna IFOCS mesmo reconhecendo que a população vivia o limite da neces idade 
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elllrema, ainda assun afa.rmava a IFOCS - esta população dos "campo' de c n 11 
traç o" cootribuia poderosamente para o encarecimento das Obras contra as S s. 
(p. 255) Por está 6tica fica patente que a miséria humana, mesmo em situaçõe ·-li 
mil ainda é matéria de ativos e passivos dos lucros de capita1. 

Esta idéia de "situação- limite" me induziu a releitura de Domingos OUmpio e 
d ruciliano Ramos. Por que estes dois autores? Domingos Olfmpi com o seu Lu
zw-1-/omem n tem uma ligação quase que org.ânica com o tema. Em primeiro lugar. 

o próprio cenário do romaoce que é um acampamento de retirantes, loca.lizad 
numa das entradas da cidade de Sobral o morro do curral do açougue - organiza
do pela Comis ão de Socorros oo fmal do século. Os fla~elad se empenhavam na 
reconstrução da cadeia públic da cidade. O cenário, poJs, é evocativ da seca de 
1877. Já seriam algo como "acampamento casulo" daquele monstr·engo · outro que 
proliferarão em 193_2 e q~e J.osé Batista . d ~un~ia !!Ua ~tlosofia polftica e sua articu · 
laçã com a expansao cap1talista oo serm-ándo? É mwto provável. Em .segund<;> lu
gar, retomei a leitura de Luzia-Homem por9ue, embora des grade a '!lwto_ crítJco , 
o naturalismo do autor consegue me fascmar pela crueza e pela VIbra ao de sua 
narrativa Algo mais, além d e tilo. ertanej como o aut r, jamai renegarei em 
Clualquer . ituação e diante de quem quer que seja a vivên ia de minha infância in te · 
n rana através da qual, entre reminiscênctas outrru in orporei a angú tia ante o e -
pectro da estiagem/ a e, como seria de esperar, igualmente a obsei'Siva e caleidos
cópica visão de in vemo - contraponto da seca - que se materializa na água, na chu 
va, no verde e nos ve géi da abundân ia Ideologia, neuroses e identifica õe telú
ricas a parte, <> fato é que, qu r pel lado do ignificado das privações de toda or 
dem _que a seca implica! quer pelo ~áter explo~atório que lhe ~aC;teriza_ soei~ e 

libcamente, o naturalismo de DomtngO!i Olímp10 acena para as S1gnificaçocs múJ
tiplas que existem para os que tiveram de ''experienciar' a seca e que afloram na 
h ra das " ituações-limite" m esta qu brota no diálogo entre s pcrsonagen 
Raulino e Luzia; 

•· . . . porque é bem ve rdade qu s6 o sofrimento tem o poder de cavar na mP
móna sul os intleléveis" (p. 123) 

Há um terceir motivo para justificar a rei itura de Luzia-Homem. Além do 
nário, além do tilo ra terfsti o de min o Olímpi existe uma ri -a seosibi-

lida e do aut r em riar uao; per onag ns identificadas inlmeote, diria me mo 
. ialmente estigmatizadas com as c ndlç" h.istón e reais da ex.í t n ia e -

revívência, também a par de uma afetividade quase que c movente que tran par 
da interaçã entre o. personagep . A própria heroína d r mance, a d peit da aJ -

unha Lnz.ia- H mero dado a bravata desta carregar de uma só vez cinqüenta tijol , 
é apresentada como illtrépida defensora de ·um homem amjgo/amante qu fora in 
justamente caluniado e preso, mas não consegue esconder o sentimento de armho e 
feminilidade: 

"Ela, aninumdo Al.e.:candre com a protetora carr. ia de um olhar inefável( . . . ) 
dos olhes, do esto e do. voz um concerto de convi ção e firmeza, irradwva 
sobrenatural encafllO, empol ando o auditório, subjugado pela e pl8ndida. 
e fascinante extbi ãc da for a e do b feza , lwnnonizodas naquela admirável 
criatura". (p. 35) 

Algumas páginas adjante, o autor refluí na composição do esboço de sua he
roína flagelada: 

"Dir-se-ia que lhe haviam atenMdo os tons varonis, e, do crisálida Luzia
Homem, surgira a mulher com do ura e fragilidade encalltadcra do . exo em 
plena florescência suniUosa. Irradiavam dela fluidos de simpatia, empolgan
do os companheiros de lnjortanio, como prestigiosa transfiguração". (p. 75) 

A estes três motivos aludidos ajuntaria um outro, qual seja, o traço marcao 
do autor em colocar nas suas personagens a onipresente condição de infortúrUo ge-

(•) OLI MPI'O, nungos. L.uzio -Hom~m. c! ed. São Paulo. Ática, 198 . 
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ta a ~la seca,_coroo um estigma qu~ atropela a vida, a esperança e 0 afeto. Tal uma 
vez llllllS , 6 o dtscurso que o autor poe nos Jábjos de sua heroína; ' 

"Para falar u verdade, mãezinha, eu, ds ve:res, não acredito em llfJdtt A /e • 
graça endurece o oração". {p. 121) · · 

Também est será o veredito qu Fabiano, o herót' de Vr'da·· porá: " ecas se auto- im-

"F abian(), vo ê é um homem exclamou em voz alta 
( . . . ) Corrigiu-a murmura~do: · 
- Você é um bicho, Fabiano". (p. 18) 

Já as min~ razões de reler Gracitiano se constituem numa espécie de con 
II:Jf'ot~ a Dommgos ~lfmpío, Graciliano Ramos em Vidas Secas (') constrói um ce~ 
n o a rto que <J?DS1Ste na fuga de uma família flagelada, fugindo da seca be 
como de uma estadJa numa fazenda abandonada para em se · d ' m 
preen~r nova fuga, recomeçando a retirada Co~ tal é ~ irum ru:to_ após, em-

~~opc:ird~e~~~ ~ti~a ... ~q~árit~ ,J?omingos O~pio re:::Cr!~ kr~:;~Z.r~ ~ 
. ~n a qu é o cotidiano dos seres humano num 

;r:rnpamento em sua P:O.livalênct~ de trabalho-repouso-dia- noite, em Vidas e a _ 
J erentemente - Graci!iano proJeta a sua obra, concebendo-a como uma roeu~· 

:.na b:usca que. na ~ealid!'Jde, é vivenciada através da fuga em forma de ~ · h a, 

8~r~ttrada A dcrov!dencsal parada de Fabiano e ua família, incluindo a cac~ C:~ 
etalnadcasab e tatpa abandonada da fazenda, não é o ftm da caminhada Não o 

encoo ro a usca empreendida . . . · 

"A sina dele em correr rrwndo, anelar para cinu1 e para baixo a toa · 
deu err'":!~· Udm .~açabund empurrado pela seca. Achava-'se ali ,deo;':s~u-
•em, era r"'sp . (p. 19) · -

Pela porta qu en~a, pr curand a sobrevivên ia, por essa mesma rta ai 
esper~ço o à a UI ~ v1da. A estrutura narrativa de uma obra como Luz · ~ , ' 
coocebtda num cenário algo ' 'sed ntarizante" co I ta V 'da . la ome~n, 
profu~damcnte itinerante e, con qüent mente, m~ ~noU:ad:" ~~s~:~~ncepçao 
narrativas falam de uma ó i a que é a seca do sertão nordestino As - as duas 
be~ P. íveJ que o · flagelndos rctirant s de Graciliano acabem e~ de~ti~ond~, ~ 
&anp; a urna desses campos de. concentraçã da vida (secas) e ai sim estes heró~s e 

. m com o m cenáno dos heróis d Domingos Ol_m; - 'N- · · · 
ali~~-l qu Gracilian teria anotad n llltimo parágrafo d calr~~ l~aJ ~~a ~J::; 

" E andavam para o ul met'd 1 · 1 ) des onh 'da . 'l ' . .~ tfios ~~qu e :.on w (. . . lt gariam a uma terra 
1 · e CtVl tzaua, 1 anam presos nela E o " ~ - · · 

manda r ge111e para lá". · - s r. M COJtlmua na a 

~o :po:mqeuannostnãoese teriaErazã de ima~ginar que LuzilJ-Homem e Vidas Secas ·ão 
. o ; pen a. ntre tant:o nao são 1guais 

_Os. ber61~ de Graclliano, nesta " ituaÇáo-limite" de seca tr ·re 
conscJ8ncta mwto oítida de qu 0 flagelo das secas e . ~ 111! m u~ 
tos a ua realidade de homem vivo . Realidade huma:~=ti las estão cucunsc"!
tufda de desigualdades que ao ntrár'•o das Q"'"~~ • ca posto que coo li-, • · . ~. nao eram naturru 

"O!hou a _catinga amareú1, que o poente avermelhava. Se a .se a cite ass 
~'f:io ~~~~ r:J:':J: verd~. Arrepiou-se. Chegaria, naturalmente . Senrprftinl~ 
' d que e e se eflten~iera. E antes de se entender, ames de nas
cer, su e era o me mo - anos bons misturados om anos ruins A d 
estava em caminho, talvez andass perto. (. . . ) Era uma J'Orte ~im :::;;f{~ 

( • l<AM • I ra ilían . Vtd u•St'ros. 6e cd. 'R io. Siio J>oul • R~ord . l\1 6 
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bitmo á ejava brigar ""' elu e vencé-Ja. Não querú.J m(Jrrt!r. t.'stum (' S 011 

dido rro mLJtO omo uuu. Duro, lerdo ,como ra111. Mas um dia. sairia da /(. a, 
andaria ma cabe a levrmwda, seriu homem." (pp. 23 -24) 

O romance em ua maior parte é um roonólogo do herói consig me JDO r -
ca de um fenômeno que exacerba suas limitações, suas privações e suas carências. 
que tem muito a ver com os seus desejos .. . 

"A lua estava cercada de wn halo cor de leite . la chover. Bem. A catin u res
suscitaria, a semente do gado voltariaM c~trral, ele, Fabiano serill o vcu;uet
ro daquela fazenda morta. Cho alhos de lxuJalos de ossos animariam a soll
lÜUJ . Os meninos, gordos, vemll!lhos. brincariam no chiqueiro das cabras. 
Smhá Vitória \•estiria saia de ramagem vistCJsas. As vacas povoaritmt o ur
ra/. E a catinga fi aria toda verde". (p. 15) 

O herój de Vidas Secas não estabelece wna dicotomia entre a seca hídrica, 
climática, telúrica e a seca humana, social, e.xatamente aquela que gera a sequidão, 
conflito e a esterilidade das relações entre os humano . Por isto Fabiano, a certa al 
tura, não se contém e desabafa: 

"Tudo seco em redor. E o patrã era se o wmbém, arr~liarlo , e .. rigente t! la
drão, espinhoso como um pé de mandacaní" (p. 24) 

Em LuzilJ-Homem, ao otráno, s per. nagens que "ex.pcrien iam" drama 
limite da. seca e tatuem balizamentos de ~Sua história por outros marco qu não ele 
próprios. Ou·- - ia que sua periodização pende mais para a natureza, naturalmente 
vista numa ótica fatalista de rudeza, exarccbada ainda mais pela moralidade orou 
mente culposa, pelo desengano e principalmente pela lassidão do sofrimento. Não 
as im que Dommg s lfmpio descreve a massa humana flagelada do acampament 
de Sobral? 

"A negra torrenJe de retirO/ti s op rtírios d liwva p la !' ostt1 tíspera, em 
mLtr ·ha de cobra, condu:zhulo materiais. Era o mesnw vai ' vem inüue"upto 
de homeru· e crianças envo!Jos em rolos d. pó subtil, ma os e andrajosos. in
sensfveis à fadiga, ao calor d f ulminar passarinhos, tocit11.mos uns. os sem
blatrte de 'omuuio p r rra. os denun iad res de Cmima revolta imp tente. 
owros, resignndos, omo lter 1s, ven ido pela fatnlidad : nwit s alegre e 
sorrid ntes, cantavam e brincavam, co" crialllras fc lizes de tmcontrorem 
rejlÍgio d assédio angustio r/(1 on110, da miséria. da morte ." (p. 7 

No campa.roenl - campo d ncentra ã . al~un per ' nagcn vivem d 
xercitar um imaginário d autênti purgatório em Vtda. É o aso de Terezinha , a 

melh r amiga de uzia- H mem. fr udianamente marcada peJa · nsciên ia culpo-
sa --. 

"E repmava-se engrand cida por essa /xx1 a. tio, renovado do passado tl 
culpas, de crimes talvez, dos quais ora responsável In ons ieme, e, sobretu
do, a prin lpal vftima . •Jllidade diminufda e imítil, jlutzllJndo sol r uma tor
re me de vfcios incomin ntes, sentia-se valorizada, s mia-se forte e sentia-se 
prestante. DIUl criaturas, pelo menos, neste mundo de ingratidão de perftdw 
e de miséria, seriam r onheci~ à sua dedicação" . (pp. 85-86 

Diferente, poi: , de Graclliano, o autor de Luzia-Homem funde e confund • oa 
personagem Terezinha a leva de retirantes da seca, coletiva e individualmente. E, 
como não poderia deixar de ser, a tonalidade do seu naturalismo lhe cai como uma 
luva para formar a estereotipia desta "situação-wnite": 

''Ela, om efeiro, peregrina pelo vasto sertão, de miséria em núséria, rasto
llumdo, perdida como um pedaço tk pau arrastado pela corrente do rio, 
ainda nas cachoeiras, mergulhando nos rebojos, surgindo adiante, pnra 

bater de TIOVO :;obre pedras, tornando a ser arrebentado, atl que, ao haixtlr 
das dguas, pára, coberto de paul e ervas, garranchos e flores, que transpor· 
tou de longe, esperando a enchente tw próxima estação, e ominuando o trtf 

6 



gica jornat;Ja. atl apodrecer em ribas desoladas, ou pertkr-se fiiJ únensidaéle 
do oceano·. (p. 61) 

Que~ não identific~ oeste pe~fl.l de 'fere~ha .o perfil dos retirante em 
busca das c~dadcs-grandt?s, tgual. a FabJano, Smha Vttóna e os filhos, já sem a ca
ch<?rra B~J.a e o papagaiO? A cefta: altu~ do romance Ltaia-Homem que se carac
tenza nws .por sua estrutu~ narrativ!'l dialogal que propriamente de monólogo, tal 
como em Vidas Secas, Terezinha termma por confidenciar a sua amiga: 

"O mundo e .a pobreza estragam a gente". (p. 57) 

É, pois, uma visão passiva de mundo e de miséria. Já in há Vitoria não e co
loca desta maneira diante da seca que a maltrata . .. 

"PorqlM! haverlm,tt .cU! ser sempre tksgraçados,Jugindo do mato como bi Jzos? 
C,om certeza aiStla:" rw mundo coisas extraordinárias. Podiam viver escon-
didos como btclws? Fabiano respondeu que não podiam" 
(p. 121) . 

. Seria ~sário dizer que há uma diferença marcante no modo como o h -
~ÓIS de Graciliano e Domingos Olímpio intemalizam o passado de suas vidas e ro
,Jetam o .futur? de sua própria cxist~ncia-sobr~vivéncia nas circunstâncias "timhe ·· 
q~ 119w analisamos? Tocamos ~qw na questão da construção da História. de suas 
~!ónas. Dos per onagens de Vtdas Secas - Fabiano e Sinha Vitória - percebe-se 
rutJ?~eote que o passado e o futuro estão presentes na tes itura do seu cotidiano 
cotidiano d. seca, de. so~revívência de vida e morte. Os momento mais lindos, tal-· 
v~z. da urdJdu_ra ficc~on~ta de Graciliano em Vidas S cas, um deles se reportam ao 
diálogo que Smhá Y1tóna manteve com Fabiano no momento da derradeira fuga, 
onde ~ perce?e qu.e o futuro está intimamente implicado no pass do que, - c isto é 
dramáuco - oao detxa de ser presente .. . 

''Chegou-se a Fabiano, m_npa~ou-o e ampar u-se, es7ueceu os objetos pró t 
mos, os espmlws, .os arr1baçoes, os urubliS qu far ~avom carniça. Falou no 
p~sado, confundm-o com o futuro. Não poderiam voltar a ser o que jó tinha 
stdo?" (p. 1 19) 

~ hls~ória d Fabian in !ui o mais comezinho cotidjan de sua existên ia· 
ocupaçao, b1cb • filh , p~trão, aut!.?rida~ s como o oldado amarelo. Tudo o que~ 
leva a~ e a O<ilar. Por o sua históna é urna meditação qu o implcle a sonhar 
co~ o seu fu turo que não pode estar de atrelado do passado, tal como ele o percebe 
aqw e .agora. N~ se trata de wn mera contemplação d p ado. Mesmo que tudo 
ls_to &eJa per~b1do num pre nte muito s frido, diga-se de passagem. Afmal eles 
v1vem uma "sJtuação-limite" . . . ' 

"Apro imavl!m-se t1gora dos lugares habitados. haveriam de aclrar nwrada. 
Ná_o ~rtdanarn sempr_e _à toa, como cigarws. O vaqueiro ensornbrava-se com 
a . idtw ~e q_ue se dmgta a terras .onde talvez "ão houvesse gado para trawr. 
Smhá Y_!t6na tem~u sossegó-lo d1zetuio que ele poderia entregar-se a outras 
_ocupaçoes, e FabJano estremeceu. voltou-se, estirou os olhos em direção à 
fmenàa abandotlflda .. Recordou-se dos animais feridos e logo afastou a Jem
br~nça. Que fazuz ali VIrado para trás? Os anúnais estavam mortos. Encar
qwlho!_l as pálpe~ras contendo_ ~ lágrirruu. Uma saudade espremeu-lhe o 
coraçaf!. mas um :nstante tkpolS Vleram-lhe ao espfrito figuras iruuporláveis: 
o pairao, o soldado amarelo. a cachorra Baleia inteiriçada junto às pedras 
do fim do pátio". (p. I 20) 

A ~tória seja passado se projeta no futuro traduz bem a idéia de um perma
nente engaJamento e luta do herói. Ele próprio constrói a sua história O mesmo não 
~cede com os. personagens de Domingos Olúnpio. Basta que se atente para a refle
xao que Terezinha elaborava em momentos de "ensinamento" no acamn,.,....nto de 
~~ ' ~-
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"DiatrJe dela haviam tombado, fulminndos pela fome indivlduos no M mo 
epiMpticos a tragarem rerra aderente rws tkdos sa11grento~ e blasjemnret~z 
contra o Deus impassfvel que os desampara~, os. renega_va filhos pec~~o~e~, 
condenndos, em vida, às torturas daquele monun.ável 1njemo da nu~lrw . 
(pp. 110- lll) 

Finalmente, recorde-se momentos decisivos em que a heroína Luzia de?i-
dira ~nnanecer no acampamento, mesmo indo de encontro a .todo os seus dese{os 
de Dllgrar (como os heróis de Vidas Secas) "em busca das prams ubertosas , com a-
g s povoados de curimãs . • . " 

"Nessa triste conjunção, venceu o dever. LmiafLCou resoll~ta a nfrent:ar, dP 
lbzimo sereno, o destiJUJ e aparelhada para suportar os moLS dolorosos lances 
da adversidaéltl'. (p. 18) 

Os dois autore , tratando do mesmo objeto, .embora CO"? es~os !litid~nte 
diferenciados. no brindam através da arte liter~ com u'!lt!l'a~ário perfeita
mente adequado e consen~eo ~m ~ .rer,reseotaçoes sen~íve1s, imed.L3~te evo
cadoras do homem em " Jtuaçoes- limite . Uma arte - d1ga-se de passagem - pro
fundamente antropomorfu.adora oo sentido ~m que ela se refere .ao h .mem &<:seu 
concreto cotidiano, especialmente seu iroagmário que outra cotsa nao é senao o 
mundo próprio do homens em construção. . . . . . . 

A retomada de tas duas leituras clásstcas evJdenc,ou o l[llagJ.DáriO d hom<?ID 
em " ituações-limite'' . Forneceu, de igual modo, uma idéia da projeÇ _das~ hi -
t6rias dos heróis e h roínas. E como a História não se reduz apenas ~ dimensao das 
linútações do mundo do homen _. em g~ral_, e de cada ~ em p~cul~. ela te.m 
muito a ver com o sonhos e d seJOS que mdicam a supcraçao ~as limitaçoes e, pots, 
com a. própria idéia de oonstru ão hi tórica. Sim, afmal o ~eseJO é real. Com o d -
sejo/iroagioário do tlerói Fabiano (con)fundido com os úlumo nbo da cachorra 
Baleia, mortalmente ferida . . 

''Baleia qu ria dormir. Acordarin,felb. num mwuio c_heio tk'preá . . lf!m.beria 
as mãos de Fabiano. Um Fabiano erwm~e. As cnanças se espo;arram com 
ela, rolariam com ela nwn páúo enorme, num chiqueiro enonne. O mundo fi
caria todo chéo preás. gord . enonnes." (p. 91) 

Retom à disserta áo do meu rientando atista Neto. volt para dJZ r que 
chegamos a mesmo ponto percorl'end caminhos diferente • contemplando. e~tre
tanto. cenários iguais ou quas iguais .. eve confessar, no e.n~to, que o méri~ é 
inteiramente dele pois escolh u um cammh dremamente dtf'J.Cil d r percom~o. 

, apesar disto, não ·se perdeu m r obum momento do seu.percurso. Ao contrári? 
voltou inteiro e com um volumoso acervo de achado , prec1 tanto que será lei
tura obrigatória para quem doravante aventurar no seu percurso. Alé_m d que, 

tou intimamente convicto de que, já agora, com sta disserta ão defend1da haverá 
infinitas razões para se aceitar que a tragédia não é a .seca, é o homem. 
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