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Resumo 

 

A pesquisa investiga a relação estética / política, processo dramatúrgico / imaginário a partir 

da reescrita ficcional do fato histórico da seca no Nordeste brasileiro. Com base na teoria do 

imaginário em Gilbert Durand (2012), Gaston Bachelard (2001; 2013) e Jacques Racière 

(2005), recupera a emergência, a partir do final do século XIX, na literatura e na dramaturgia 

teatral, de um mundo figurativo sobre o sofrimento da seca, centrado na figura do retirante, 

que agencia de diferentes maneiras a sensibilidade em torno dessa questão social com o 

intuito de apontar para uma consciência política das fronteiras entre o lugar da arte e sua 

dimensão social. Pela revisão crítica do processo de construção estética do retirante, busca 

compreender e problematizar a sensibilidade social para com a pobreza e a exclusão social e o 

lugar da escrita ficcional nessa dinâmica. Identifica e problematiza três grandes projetos 

estético-políticos na imaginação poética do retirante: o agenciamento da compaixão, a 

denúncia social e o ethos barroco. Realiza um experimento de criação dramatúrgica que 

retoma a figura do retirante, reposicionando-a conforme a problematização acerca da fronteira 

arte e sociedade.   

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Estética, Política, Dramaturgia, Literatura, Imaginário 

  



Abstract 

 

The research investigates the relation between aesthetics / politics, fiction / imaginary in 

novels and plays about the historical experience of drought in Brasil. The concept of 

imaginary as developed by Gilbert Durand (2012), Gaston Bachelard (2001; 2013) and 

Jacques Racière (2005) is applied to analyse the aesthetics construction of the “retirante” in 

brazilian literature and drama, so as to understand how it evoques feelings towards the social 

question of drought, poverty and social exclusion, aiming to point to a political consciousness 

of the limits between art and its social dimension. It identifies and discusses three major 

aesthetic-political projects in the poetic imagination of the “retirante”: the feeling of 

compassion, social criticism and the baroque ethos.This investigation constitutes a base to 

write a play the recreates the figure of the retirante considering the questions about  art and 

society previously developed.   

 

KEY-WORDS 

Aesthetics, Politics, Drama, Literature, Imaginary 
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INTRODUÇÃO 

 

Numa conferência intitulada “O Credo de um Poeta”
1
, Jorge Luis Borges 

(2000) se pergunta: “O que significa ser um escritor para mim?”. E imediatamente sentencia: 

“Significa simplesmente ser fiel à minha imaginação”. Porém, um pouco mais adiante, ele 

acrescenta que não crê na escrita simplesmente como expressão porque as palavras são 

“símbolos para memórias partilhadas”, portanto há sempre um certo nível de partilha entre o 

texto e o leitor. “Acredito somente na alusão. Acho que podemos apenas aludir, podemos 

apenas tentar fazer o leitor imaginar”. Antes, ele já tinha evocado uma metáfora de Berkeley 

para argumentar que, como “a maçã não pode ter gosto por si mesma – nem a boca de quem 

come. É preciso um contato entre elas”, o livro é um conjunto de símbolos mortos [palavras] 

que só ressuscitam no contato com o leitor (BORGES, 2000, p.122).  

É justamente dessas fricções entre o fruto e a boca, a página e olho, a 

imaginação do escritor e a imaginação do leitor, que trata esse trabalho. O foco aqui, vale 

explicar, não é o ato da leitura, mas os modos como a escrita em si mesma, por meio de um 

determinado arranjo dos signos da linguagem, agencia o sensível ao propor imagens, recortes 

de tempos e de espaços e ritmos que determinam experiências específicas (RANCIÈRE, 

2005). Trata-se, assim, de pensar as artes da escrita e a dramaturgia teatral em particular como 

prática de montagem de palavras e imagens que, de algum modo, atua na produção do 

imaginário e, portando, de modelos de subjetivação.  

Meu interesse por essa questão emerge da minha própria prática artística na 

criação dramatúrgica que vem se confrontando com processos criativos os mais diversos, tais 

como reescrita dramática de texto literário, atualização de mitos do imaginário cristão, peças 

didáticas, criação dramatúrgica a partir de material jornalístico, de improvisações de atores, de 

diários íntimos, de sonhos, devaneios etc. Cada projeto, em sua especificidade, recoloca o 

problema inevitável para o dramaturgo que é como a luta de Jacó com Deus
2
, ou seja, o 

embate, em algum nível, com o repertório de símbolos partilhados coletivamente.   Ítalo 

Calvino (1990) refere-se a essa dimensão das artes da escrita como a parte visual da 

                                                 

1
 Ao todo foram seis palestras proferidas em inglês na Universidade de Harvard entre 1967 e 1968, reunidas em: 

BORGES, Jorge Luis. Esse ofício do verso. Tradução José Marcos Macedo. São Paulo: Cia. das Letras, 2000.  

2
 Segundo Gênesis, 32, Jacó, na noite que antecedeu o reencontro com o seu irmão Esaú, de quem roubara os 

direitos de primogênito por meio de uma trapaça, travou uma luta até a aurora com Deus para obter a benção que 

o tornaria o grande patriarca Israel. Obteve os favores divinos por pura persistência, mas saiu do confronto ferido 

no nervo ciático, o que o deixou manco para o resto da vida.  
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imaginação literária que, para ele, inclui, além da experiência direta no mundo real, “a 

transfiguração fantasmática e onírica, o mundo figurativo transmitido pela cultura em seus 

vários níveis, e um processo de abstração, condensação e interiorização da experiência 

sensível, de importância decisiva tanto na visualização quanto na verbalização do 

pensamento. (CALVINO, 1990, p. 110).  

Em 2004, instigado pelo trabalho de pesquisa que desenvolvi em 

colaboração com um grupo multidisciplinar para composição de material didático, escrevi um 

texto teatral intitulado As Quatro Operações que reapresenta, nos moldes da peça didática 

brechtiana, a questão histórica da chamada “Indústria da Seca”. No ano seguinte, por ocasião 

das comemorações do ano do Brasil na França, a peça foi selecionada pelo projeto Les Petites 

Comedie de L´eau, da Companhia La Gare au théâtre, em Paris, que se propunha a discutir, 

por meio de produções dramatúrgicas, a questão da água no Brasil. Esse projeto gerou uma 

publicação e uma leitura dramatizada da peça, seguida de debate, na capital francesa. O 

distanciamento me permite, hoje, localizar nesse trabalho, associado evidentemente à leitura 

de um vasto acervo disponível de obras literárias e dramáticas (publicadas e encenadas) que 

abordam o mesmo tema, a gênese da questão que se coloca nesta pesquisa: a imaginação 

poética em torno da seca como um espectro estético.  

Sabe-se que a seca no Nordeste já foi o tema central de uma vasta produção 

de formas culturais e estéticas ao longo do século XX, sendo que várias dessas produções se 

tornaram emblemáticas. Mencione-se, por exemplo, o romance Vidas Secas, de Graciliano 

Ramos, e sua apropriação cinematográfica por Nelson Pereira dos Santos, as pinturas de 

Cândido Portinari, o poema Triste Partida, de Patativa do Assaré musicado por Luiz Gonzaga 

etc. Essas e outras inúmeras produções contribuíram para formação de todo um mundo 

figurativo sobre a seca (imagens, formas, discursos, personagens, práticas, comportamentos, 

mitos etc.), fortemente sedimentado e sistematicamente transmitido pela cultura. E no centro 

desse mundo figurativo, a trajetória heroica do retirante em sua luta pela sobrevivência, 

enfrentando adversidades extremas impostas tanto pela natureza quanto pela sociedade, se 

apresenta como um modelo de subjetivação política. Para além da realidade histórica sensível 

do êxodo motivado pela seca, o retirante é transformado, pelas artes da narrativa, numa 

imagem do humano diante do sofrimento.  E, ainda que as profundas mudanças no espaço 

nordestino, sobretudo a partir das duas últimas décadas do século XX, tenham engendrado 

novas formas de convivência com a seca, o retirante se faz presente em sua forma 

fantasmática, inclusive independentemente do tema da seca, cada vez que o Nordeste é 

evocado a partir dos mesmos símbolos que o instituíram como espaço regional, e se 
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cristalizaram na cultura de tal modo que configuram estruturas espectrais que assombram a 

produção artística. 

A partir dessa reflexão, a pesquisa aqui exposta se desdobra num duplo 

percurso criativo centrado na questão da imaginação poética assombrada pelos fantasmas da 

cultura. O percurso teórico-crítico busca efetuar uma genealogia da imagem do retirante e se 

divide em dois momentos. O primeiro consiste em mapear na literatura ficcional, na 

historiografia oficial, bem como em artigos e reportagens, a transformação do fenômeno da 

seca no nordeste brasileiro em formas culturais e estéticas e as imagens e sentimentos 

produzidos nesse processo, o que se deu de forma sistemática e contínua entre o final do 

século XIX e as primeiras décadas do século XX. O argumento do historiador Nicolau 

Sevcenko (2007), de que a literatura foi “inegavelmente a forma cultural por excelência do 

período [transição do século XIX para o século XX] e para a qual convergiam todos os 

esforços de redefinição dos valores sociais, avassalados pelo processo de transformações 

históricas” (SEVCENKO, 1989 apud NEVES, 2007, p. 90), reforça a perspectiva de que a 

literatura se apresenta como forma cultural privilegiada para essa investigação. O também 

historiador Frederico de Castro Neves (2007) observa que, no contexto de crise política e 

social que caracterizou o período no Brasil, “os laços sociais precisavam ser reatados e o 

caminho estético encontrado foi o do realismo ou naturalismo, em que ‘a dimensão da 

história’ passa a regular o tempo e a duração do romance” (NEVES, 2007, p. 90). É assim que 

o “real” passou a ser o centro da narrativa literária e o romance uma via de expressão estética 

dos intelectuais engajados no projeto de modernização do país.   

Considerando essas questões, dois conjuntos de obras literárias se 

apresentam como significativas da produção do imaginário sobre a seca no semi-árido. O 

primeiro inclui as obras que podem ser consideradas precursoras da literatura das secas no 

Brasil de cunho realista e naturalista:  Os retirantes (1879), de José Carlos do Patrocínio; A 

fome (1890), de Rodolfo Teófilo; e Luzia homem (1903), de Domingos Olímpio. No segundo 

grupo estão obras representativas do chamado “romance de trinta”, outro momento em que a 

criação literária, como aponta o historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2011), é 

significativamente embalada pelo esforço por “desvendar a essência do Brasil real” 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 123). A seca no nordeste foi um dos principais temas 

do romance de trinta que “instituiu uma série de imagens em torno da seca que se tornaram 

clássicas e produziram uma visibilidade da região à qual a produção cultural subsequente não 

consegue fugir” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 139). A Bagaceira (1928), de José 

Américo de Almeida, considerada o marco da literatura social nordestina (BOSI, 2006, p. 
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422); O Quinze (1930), de Raquel de Queiroz; e Vidas Secas (1938), de Graciliano Ramos, 

compõem esse segundo grupo.  

Essa produção narrativa histórica e ficcional, vale destacar, se constrói em 

estreito diálogo com formas de expressão visuais como a fotografia, a gravura, o desenho e a 

pintura. Desse modo, a leitura das obras literárias, historiográficas e jornalísticas se dá em 

conjunto com referências visuais presentes tanto nas gravuras que ilustram algumas das 

edições, como em fotografias difundidas pela imprensa e outros meios, além de obras de artes 

visuais que abordaram a seca.  

O segundo momento do percurso teórico-crítico foca na construção da 

imagem do retirante pelas artes da escrita dramática. O drama, como nos esclarece Mendes 

(1995) é “linguagem encarnada”, ou seja, na linguagem dramática assumida como expressão 

distinta da linguagem literária, “não se vê a linguagem, mas o agente que a produz” 

(MENDES, 1995, p. 31). Disso resulta o grande poder de sedução do drama, “uma forma 

artística extremamente persuasiva e envolvente, pois imitando a ação por meio da linguagem, 

faz com que a linguagem desapareça, transformada em ação, chegando com isso a quase 

substituir a realidade aos olhos do leitor, espectador’ (MENDES, 1995, p.29). Nessa mesma 

linha de pensamento, Patrice Pavis (2008) defende que a representação teatral consiste num 

modo particular de transmitir e produzir informações sobre a cultura veiculada cuja força 

reside exatamente no fato de ser “linguagem encarnada”. É assim que, observa Pavis (2008), o 

teatro traduz elementos abstratos de uma cultura como um sistema de valores e crenças no 

modo da concretização, ou seja: “ao invés de explicar um ritual, realizá-lo; em vez de 

dissertar sobre as condições sociais dos indivíduos, mostrá-las através de um gestus 

imediatamente legível” (PAVIS, 2008, p. 15). E imediatamente o autor faz uma ressalva, 

considerando que, no caso do ritual, por exemplo, é preciso considerar que o seu sentido 

original é reconfigurado quando extraído de seu contexto e transposto para o palco. Porém, 

“nada impede o teatro de se autodeclarar como o lugar de uma outra cerimônia, na qual o 

ritual procurará sua validade” (PAVIS, 2008, p. 15).  

Para Mendes (1995), se tomarmos como referência as seis funções básicas 

da comunicação verbal elaboradas por Roman Jacobson
3
, no drama predomina de forma 

                                                 

3
  “Jacobson identificou seis funções básicas da comunicação verbal: emotiva, conativa, referencial, poética, 

fática, metalingüística, a depender de seu maior centramento naquele que fala, naquele que ouve, no contexto, na 

mensagem, no contato entre os interlocutores, no código que utilizam. Essa separação de funções é uma tarefa 

didático-teórica, um esforço de análise e compreensão de um fenômeno rico e complexo. Em qualquer situação 

concreta (uma conversa, um texto) estão presentes várias funções, sendo possível apenas determinar a ênfase de 
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absoluta a função emotiva. Isso decorre do fato da linguagem do drama estar sempre 

associada a uma voz, um gesto, uma imagem humana, ou seja, num “recorte sensível, 

antropomórfico, encarnado, que exige uma participação emocional do leitor/espectador 

(MENDES, 1995, p. 32). Essa função emotiva é seguida de perto pela função conativa, já que 

“a personagem sempre fala para influenciar seu interlocutor; ao mesmo tempo em que 

exprime suas ideias e sentimentos, quer mover os afetos do ouvinte, impressionar, comover, 

conquistar, iludir” (MENDES, 1995, p.32-33). Por isso, a autora conclui que a melhor 

definição para a linguagem dramática é a de patética no sentido que Staiger dá a esse termo: 

“uma fala é patética não tanto por expressar a paixão daquele que fala, mas por mover o 

pathos do ouvinte” (STAIGER, 1969, p. 122 apud MENDES, 1995, p. 35.). 

 

A presença absoluta dos sujeitos-agentes é o que impressiona o receptor do 

drama. Embora a linguagem seja aí o meio, tanto quanto na narrativa e no 

poema, a estratégia dramática consiste em ocultar, pela força da ação, a 

construção linguística dos caracteres. De certo, modo, a personagem 

dramática é sempre uma “personagem função” [...]. Ela não pode se 

desreferencializar além de um determinado grau, jamais superior ao da 

personagem narrativa. (MENDES, 1995, p. 37-38).  

 

 

Desse modo, cabe investigar de que maneiras a imagem da personagem 

retirante é posta em funcionamento pela escrita dramatúrgica e os agenciamentos do sensível 

que se operam nessa dinâmica. A obra teatral emblemática, não há dúvida, é Morte e Vida 

Severina (1954), de João Cabral de Melo Neto. Mas o retirante também tem lugar de destaque 

no universo teatral de Ariano Suassuna, do qual selecionamos as obras Uma Mulher Vestida 

de Sol (1947), O Auto da Compadecida (1957) e A Pena e a Lei (1959). O corpus inclui ainda 

a peça As Velhas (1975), de Lourdes Ramalho.  

Finalmente, o segundo procedimento criativo da pesquisa inverte as 

coordenadas de ação do artista-pesquisador que recoloca agora para si o problema da criação 

dramatúrgica e seu embate com um motivo saturado pelas imagens forjadas por toda uma 

tradição histórica, literária, cênica, jornalística, sociológica, estético-visual etc.  

 

 

 

                                                                                                                                                         

uma delas. A predominância de uma dada função revela o tom e o objetivo de um texto, o modo como a 

linguagem passa a agir e a significar”. (Mendes, 1995, p. 31-32).  
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Horizonte teórico-metodológico 

 

A discussão sobre as artes da escrita em sua relação com a cultura, efetuada 

nesta pesquisa a partir da genealogia da imagem do retirante na literatura e na dramaturgia, 

tem seu fundamento em contribuições das teorias do imaginário. Essa abordagem dos 

fenômenos culturais e estéticos com ênfase no imaginário se impôs, como explica Durand 

(2012, p. 21) como crítica da tradição filosófica ocidental que aborda a produção de imagens 

na cultura sob a perspectiva da primazia da razão sobre o inconsciente, a fantasia, o sonho, os 

mitos, enfim, dimensões da experiência humana que extrapolam os limites da racionalidade. 

Para ele, essa abordagem, que se alicerça numa compreensão restrita do homem como Homo 

sapiens, ou seja, distinto pela razão, remonta à filosofia socrática e se atualiza na história das 

ideias “através do augustinismo, da escolástica, do cartesianismo e do século das luzes”, 

desembocando no pensamento de muitos de seus contemporâneos, reduz a função da imagem 

à fomentação de erros e falsidades.  

Dialogando com o entendimento do homem proposto por Ernst Cassirer 

como animal simbólico, ou seja, distinto por sua capacidade de simbolizar, Durand (2012, p. 

18) enfatiza o imperativo de pensar a cultura a partir da noção de imaginário
4
, que ele define 

como o “conjunto de imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do homo 

sapiens [...] o grande denominador fundamental onde se vêm encontrar todas as criações do 

pensamento humano”. O imaginário constitui o “museu” de todas as imagens passadas, 

possíveis, produzidas e a produzir, nas suas diferentes modalidades da sua produção, pelo 

homo sapiens (DURAND, 2012, p. 18). O imaginário implica, portanto, um pluralismo das 

imagens, e uma estrutura sistêmica do conjunto dessas imagens infinitamente heterogêneas, 

mesmo divergentes (ícone, símbolo, emblema, alegoria, imaginação criadora ou reprodutiva, 

sonho, mito, delírio, etc.) (ARAÚJO e TEIXEIRA, 2009, p. 8). 

Recuperando a base teórica a partir da qual se ergue a teoria do imaginário 

durandiana, Araújo e Teixeira (2009) destacam, além da já citada filosofia neo-kantiana de 

Cassirer, que enfatiza o lugar central do simbólico na experiência humana, a teoria do 

inconsciente coletivo, de Carl Gustav Jung, segundo a qual o sonho, para além da 

                                                 

4
 O imaginário, observa Pitta (1995, p. 1) tem sido foco de estudiosos de diversas disciplinas ao longo do tempo 

e tem como marco de sistematização a fundação da Société de Symbolisme, em Genebra, 1930, pelo filósofo 

francês Gaston Bachelard (1884 – 1962). Em 1967, Gilbert Durand, discípulo de Bachelard, criou o Centre de 

Recherches sur l´Imaginaire, em Charnbéry, França. A partir desses dois centros, a pesquisa sobre o imaginário 

se dissemina. Na França, mobiliza o interesse de autores como Paul Ricoeur, Edgar Morin, Jean Duvignaud, Jean 

Baudrillard etc. (PITTA, 1995, p. 2). 
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autobiografia do sujeito, põe em funcionamento os arquétipos, ou seja, imagens primordiais e 

universais, reminiscências profundas de um passado “arcaico” no sentido mesmo de origem 

(arqué), ancestral da espécie humana. Esse pressuposto de uma matriz ancestral que, de 

algum modo, se manifesta na experiência hodierna no mundo, está também nos estudos sobre 

o mito e as religiões de Mircea Eliade, que se interessou em demonstrar como as práticas em 

torno do sagrado se organizam a partir de um fundo comum, “um conjunto mais ou menos 

complexo de imagens simbólicas” (ARAÚJO e TEIXEIRA, 2009, p. 8). Já os estudos de 

Bachelard sobre a imaginação material enfatizam o lugar da imaginação criadora nos 

processos de subjetivação:  

 

Pode-se considerar que com Bachelard, definitivamente, em relação às 

ciências humanas, a visão do homem como se fosse um objeto deixa de ser a 

mais importante. Segundo o filósofo, a validade do conhecimento é a mesma 

seja ele adquirido pela experimentação ou pela poesia. Bachelard 

demonstrou, através da sua obra, que a organização do mundo - ou seja, as 

relações existentes entre os homens, entre os homens e a terra, entre os 

homens e o universo - não é o resultado de uma série de raciocínios, mas a 

elaboração de uma função da mente (psíquica) que leva em conta afetos e 

emoções. Nesta perspectiva ele coloca algumas ideias básicas: que o símbolo 

permite estabelecer o acordo entre o “eu” e o mundo; que os quatro 

elementos (terra, ar, água e fogo) são os “hormônios da imaginação”. 

(PITTA, 1995, p. 2).  

 

Para Durand (1984) é pela imaginação “que passa a doação do sentido e que 

funciona o processo de simbolização, é por ela que o pensamento do homem se desaliena dos 

objectos que a divertem, como os sonhos e os delírios que a pervertem e a engolem nos 

desejos tomados por realidade” (DURAND, 1984a, p. 37 apud ARAUJO e TEIXEIRA, 2009, 

p. 8). Essa função libertadora da imaginação enquanto atividade simbólica está em 

consonância com a proposição de Bachelard (2001) de que a imaginação, ao contrário do que 

sugerem as pesquisas que, orientando-se pela etimologia da palavra
5
, entendem-na como a 

faculdade de formar imagens, consiste em deformar as imagens fornecidas pela percepção. 

Nesse sentido, a imaginação nos liberta das imagens primeiras:  

 

Se não há mudança de imagens, união inesperada das imagens, não há 

imaginação, não há ação imaginante. Se uma imagem presente não faz 

pensar numa imagem ausente, se uma imagem ocasional não determina uma 

prodigalidade de imagens aberrantes, uma explosão de imagens, não há 

                                                 

5
 Imaginação provém do termo latino imago, que significa representação, imitação.  
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imaginação. Há percepção, lembrança de uma percepção, memória familiar, 

hábito de cores e formas (BACHELARD, 2001, p. 1).  

 

Imaginar, nesse sentido, “é ausentar-se, é lançar-se a uma vida nova” 

(BACHELARD, 2001, p. 3) e a função da literatura e da poesia, enquanto instâncias 

privilegiadas do exercício da imaginação, é justamente “reanimar uma linguagem criando 

novas imagens”. Essa perspectiva é exaustivamente enfatizada em toda a obra desse autor. 

Para ele, “o poema é essencialmente uma aspiração a imagens novas. Corresponde à 

necessidade essencial de novidade que caracteriza o psiquismo humano” (BACHELARD, 

2001, p. 2). O poeta nos oferece uma iluminação na medida em que descobre e põe em 

evidência matizes da realidade que só podem ser conectados e acionados pela imaginação.  

“Só a imaginação pode ver os matizes; ela os apreende na passagem de uma cor a outra 

(BACHELARD, 2001, p. 4). As imagens literárias perturbam o espírito: 

 

Ora, no ímpeto e no fulgor das imagens literárias, as ramificações se 

multiplicam; as palavras já não são simples termos. Não se terminam por 

pensamentos; têm o porvir da imagem. A poesia faz o sentido da palavra 

ramificar-se, envolvendo-a numa atmosfera de imagens [...] que lançam o 

espírito em várias direções, que agrupam elementos inconscientes diversos, 

que realizam sobreposições de sentidos de maneira que a imaginação 

literária tenha também seus ‘subentendidos’ (BACHELARD, 2013, p. 5-6).  

 

Essa perturbação do espírito pode ser considerada como a força política da 

imagem literária. E, de fato, Bachelard (2001, p. 6) propõe que a imaginação “é uma das 

formas da audácia humana” (BACHELARD, 2001, p. 6). Com isso, chega-se a outra premissa 

de base deste trabalho: a de que a ação política da arte não se restringe ao agenciamento de 

temas e posicionamentos ideológicos, mas à forma como ela pode afetar a sensibilidade 

humana ao propor imagens. Aqui cabe a distinção de Rancière (2012, p. 15) entre a imagem 

em sentido geral, ou seja, “a relação simples que produz a semelhança de um original: não 

necessariamente sua cópia fiel, mas apenas o que é suficiente para tomar seu lugar”, e a 

imagem engendrada no “jogo de operações que produz o que chamamos de arte”. Essa 

imagem artística se caracteriza exatamente pelo trabalho da imaginação que produz uma 

alteração da semelhança por meio dos mais diversos procedimentos, podendo ser, por 

exemplo, “a visibilidade conferida a pinceladas inúteis para nos fazer saber o que é 

representado num retrato” ou, nas artes da escrita, “uma locução que exacerba a expressão de 

um sentimento ou torna mais complexa a percepção de uma ideia”, ou simplesmente a 
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inserção inesperada de um elemento – a palavra no poema ou um plano no cinema – “no lugar 

daqueles que pareciam inevitáveis”. As imagens da arte, nesse sentido: 

 

são operações que produzem uma distância, uma dessemelhança. Palavras 

descrevem o que o olho poderia ver ou expressam o que jamais verá, 

esclarecem ou obscurecem propositalmente uma ideia. Formas visíveis 

propõem uma significação a ser compreendida ou a subtraem. Um 

movimento de câmera antecipa um espetáculo e descobre outro, um pianista 

inicia uma frase musical ‘atrás’ de uma tela escura. Todas essas relações 

definem imagens. (RANCIÈRE, 2012, p. 14).  

 

Jacques Rancière (2005) distingue, na tradição ocidental, três grandes 

regimes de identificação da arte. Em primeiro lugar, há o que ele chama de regime ético das 

imagens. Trata-se, nesse regime, de saber no que o modo de ser das imagens concerne ao 

ethos, à maneira de ser dos indivíduos e das coletividades. Do regime ético das imagens se 

separa o regime poético, ou representativo, como enfatiza o autor, na medida em que se 

sustenta na noção de mímesis, ou representação, que organiza as maneiras de fazer, ver e 

julgar das artes. A esse regime representativo contrapõe-se o regime das artes que ele 

denomina de estético, cuja ênfase se encontra na distinção de um modo de ser sensível próprio 

aos produtos das artes. Nesse regime estético, a ação política da arte se distingue “de um 

trabalho que visa tornar as frases de um escritor, as cores de um pintor ou os acordes de um 

músico adequados à difusão de mensagens ou a produção de representações apropriadas a 

servir uma causa política”. A arte, diz ele, “faz política antes que os artistas o façam”, na 

medida em que: 

 

configura um sensorium espaço-temporal que determina maneiras do estar 

junto ou separado, fora ou dentro, face a ou no meio de… Ela é política 

enquanto recorta um determinado espaço ou um determinado tempo, 

enquanto os objetos com os quais ela povoa este espaço ou o ritmo que ela 

confere a esse tempo determinam uma forma de experiência específica, em 

conformidade ou em ruptura com outras: uma forma específica de 

visibilidade, uma modificação das relações entre formas sensíveis e regimes 

de significação, velocidades específicas, mas também e antes de mais nada 

formas de reunião ou de solidão. Porque a política, bem antes de ser o 

exercício de um poder ou uma luta pelo poder, é o recorte de um espaço 

específico de “ocupações comuns”; é o conflito para determinar os objetos 

que fazem ou não parte dessas ocupações, os sujeitos que participam ou não 

delas, etc. (RANCIÈRE, 2005b, p. 2).  

 

Sobre o trabalho da escrita, o autor entende que os enunciados de modo 

geral se produzem numa operação que consiste em tecer “rearranjos materiais das relações 



18 

 

entre o que se vê e o que se diz, entre o que se faz e o que se pode fazer” (RANCIÈRE, 2005, 

p. 60). Eles têm efeito no real na medida em que definem modos de dizer, agir e sentir; na 

medida em que traçam mapas que definem trajetórias a serem percorridas entre o visível e o 

dizível, orientando as percepções e, consequentemente, as capacidades dos corpos, a forma 

como se posicionam subjetivamente. O homem, diz ele, “é um animal político porque é um 

animal literário, que se deixa desviar de sua destinação ‘natural’ pelo poder das palavras” 

(RANCIÈRE, 2005, p. 59-60), ou seja, pela ação imaginante no sentido proposto por 

Bachelard (2001).  

As premissas acima expostas da centralidade da imaginação criadora nos 

processos de subjetivação e da ação política da arte como um agenciamento do sensível, 

aplicadas aos propósitos desta pesquisa, apontam para o escrutínio das imagens da criação 

literária e dramatúrgica em torno da seca, centrada na personagem do retirante, como ação 

imaginante.  Seguindo Bachelard (2013, p. 5) “acreditamos ter a possibilidade, no simples 

exame das imagens literárias, de descobrir uma ação eminente da imaginação 

(BACHELARD, 2013, p. 5). Mas, enquanto esse autor se propõe a “encontrar nas imagens 

[literárias] os elementos de um metapsiquismo” e “classificar essas imagens fundamentais”, 

essa pesquisa se limita a evidenciar como a criação de imagens literárias do retirante, por 

meio da articulação das diversas zonas do imaginário, propõe, de diferentes formas, trajetos 

para o olho, a boca e o gesto; suscita sentimentos que determinam regimes de visibilidade e 

dizibilidade; afirma modos específicos de subjetivação e de posicionamento sensível diante do 

mundo, particularmente diante do confronto com o sofrimento.  

Incluo ainda nessa discussão as duas atitudes estéticas possíveis, segundo 

Didi-Huberman (2010) na produção de imagens na arte: a tautológica e a da crença. Para 

explicar essas possibilidades ele evoca, como situação exemplar, a de quem se acha diante do 

túmulo. Exemplar porque “abre nossa experiência em duas”. Por um lado, há o que vejo, o 

túmulo em sua realidade tangível, “uma massa de pedra trabalhada seja como for, tirando de 

sua face o mundo dos objetos tralhados ou modelados, o mundo da arte e do artefato em 

geral”. Ao mesmo tempo há o que o túmulo me evoca: “o destino do corpo semelhante ao 

meu, esvaziado de sua vida, de sua fala, de seus movimentos, esvaziado de seu poder de 

levantar os olhos para mim”, mas que me olha num certo sentido na medida em que me 

coloca diante do “sentido inelutável da perda” (DIDI-HUBERMAN, 2010, P. 37).   

 Diante dessa situação, dessa cisão que precisa ser suturada, o autor 

vislumbra duas atitudes possíveis: 1) Uma atitude que ele chama de tautológica, que consiste 

em contentar-se com o que se vê, ou seja, “decidir, diante do túmulo, permanecer em seu 
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volume enquanto tal, o volume visível, e postular o resto como inexistente”; 2) e outra atitude 

que seria um exercício de crença, que consiste em  superar imaginariamente o esvaziamento 

provocado pela visão do túmulo, o que implicaria em “produzir um modelo fictício no qual 

tudo – volume e vazio, corpo e morte – poderia se reorganizar, subsistir, continuar a viver no 

interior de um grande sonho acordado” (DIDIHUBERMAN, 2010, p. 40).  Essa segunda 

atitude estética é característica, por exemplo, da representação cristã, enquanto a primeira 

pode ser flagrada nas tentativas de eliminar o ilusionismo.  

 O autor observa, em nossa cultura, o predomínio da segunda atitude, a do 

“homem da crença”, que, segundo ele, “prefere esvaziar os túmulos de suas carnes 

putrescentes, desesperadamente informes, para enchê-los de imagens corporais sublimes, 

depuradas, feitas para confortar e informar – ou seja, fixar – nossas memórias, nossos temores 

e nossos desejos” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 48), mas questiona a possibilidade de 

conquista total “pura”, demonstrando a existência simultânea de tautologia e crença em obras 

de arte. Como se verá, o trânsito entre tautologia e construção fantasmática é definidor da 

ação política pretendida pela imaginação literária em torno do retirante.  

Para finalizar, vale destacar a natureza interdisciplinar deste estudo. 

Conforme Durand (2012, p. 18) os “problemas relativos à significação, portanto ao símbolo e 

ao Imaginário, não podem ser tratados – sem falsificação – por apenas umas das ciências 

humanas”. Portanto, a concretização da pesquisa, dadas as próprias características do objeto, 

requereu contribuições teóricas advindas de disciplinas como história, teoria literária, 

sociologia e artes cênicas.  
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1 O RETIRANTE COMO “MONSTRO” NA LITERATURA DO SÉCULO XIX 

 

Em meados de 1878 o jornalista José do Patrocínio, como parte de seu 

trabalho de cobertura da seca nas províncias do norte
6
, enviou à redação da revista ilustrada O 

Besouro, no Rio de Janeiro, um par de fotografias retratando retirantes do Ceará (Figuras 1 e 

2). Os dois exemplares faziam parte de um conjunto de quatorze fotos produzidas por 

Joaquim Antonio Corrêa no formato carte de visite
7
, mostrando crianças e adultos seminus, 

de corpo inteiro, de frente, de perfil e de costas
8
, de modo a evidenciar os graves efeitos da 

inanição, das longas distâncias percorridas a pé sob o sol, e das doenças adquiridas em 

consequência da fome e do processo migratório.  O que se vê nas imagens são corpos 

esquálidos, cuja magreza extrema destaca a estrutura óssea sob a pele, e outras marcas da seca 

como ventre entumecido, cabelos desgrenhados, pele escurecida, expressão de desalento. 

Abaixo de cada retrato, a legenda “Secca de 1877-78 Ceará”, circunscreve-a no status de 

imagem-documento.  

Apesar dessa pretensão documental – e é preciso mencionar o estatuto de 

fragmento capturado do real da fotografia, sobretudo em seus primórdios – as operações de 

manipulação da cena em diferentes níveis são evidentes nas próprias imagens. A presença dos 

aparelhos de estúdio, a predominância de crianças entre os retratados, as poses que destacam 

as marcas físicas da inanição, o fato de um fotografado aparecer em mais de uma foto usando 

“trajes” diferentes, são indicativos mais ou menos sutis de escolhas estéticas, de um trabalho 

                                                 

6
 José do Patrocínio partiu do Rio de Janeiro em 13 de maio de 1878 com destino ao Ceará como correspondente 

do periódico Gazeta de Notícias, onde publicou oito artigos sobre a seca entre 20 de junho e 12 de setembro de 

1878. (MOTTA, 2008, p. 95) 

7
 “Formato de apresentação de fotografias inventado pelo francês André Adolphe-Eugène Disdéri (1819-1889) 

em 1854 e assim denominado em virtude de seu tamanho reduzido (apresentava uma fotografia de cerca de 9,5 x 

6 cm montada sobre um cartão rígido de cerca de 10 x 6,5 cm). A grande voga da carte-de-visite ocorreu na 

década de 1860, quando se tornou um modismo em escala mundial, sendo produzido aos milhões em todo o 

mundo, inclusive aqui no Brasil. O cartão de visita começou a declinar a partir da década de 1870, quando 

começou a ser suplantado pelo cartão cabinet, embora tenha sido empregado por alguns fotógrafos até o fim do 

século passado”.  

http://www.itaucultural.org.br/AplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=

84, acesso em 08 Ago. 2013.  

8
 Os pesquisadores Joaquim Marçal Ferreira de Andrade e Rosângela Logatto (1994) que trabalharam com os 

originais dessas imagens no acervo da Biblioteca Nacional, apontam que essas são “nítidas características da 

fotografia científica da época, aplicada ao campo da etnologia ou da medicina – retratos de corpo inteiro de uma 

mesma pessoa, de frente, de perfil e de costas” (ANDRADE e LOGATTO, 1994, p. 79). 

http://www.itaucultural.org.br/AplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=84
http://www.itaucultural.org.br/AplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=84
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de composição formal enunciativo do que se vê, do que se quer mostrar: o sofrimento dos 

retirantes.  

 

  

Figuras 1 e 2: Cartes de visites enviadas por José do Patrocínio à redação de O Besouro como comprovação da situação 

dos flagelados da seca na então Província do Ceará.   

 

A isso acrescente-se uma intervenção discursiva mais demarcada: cada 

carte-de-visite é emoldurada por uma quadra, sendo dois versos na lateral esquerda e a 

continuação do verso na lateral direita. Esses textos foram impressos por processo fotográfico, 

juntamente com o retratado, fazendo parte do mesmo papel fotográfico, o que indica que “a 

confecção das cópias foi precedida de um trabalho de montagem texto-imagem pelo 

fotógrafo” (ANDRADE e LOGATTO, 1994, p. 73-74), numa clara operação de legendagem, 

de orientação da leitura das imagens, cuja existência naquele suporte está vinculada por 

colagem ao que é enunciado no texto. E as quadras, em conteúdo e forma, apelam 

dramaticamente para a sensibilidade do leitor. Escritas em primeira pessoa, como se o próprio 

sujeito retratado falasse, elas ressaltam de forma pungente a dor e a desorientação de 

indivíduos – sobretudo os infantes – que, tendo experimentado a segurança e o aconchego de 

uma vida em família, com suas necessidades plenamente atendidas, se veem subitamente 

desamparados pelo destino, expostos à miséria, à doença e à corrupção moral. Nas duas 
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imagens enviadas por Patrocínio à revista O Besouro, ambas retratando crianças, lê-se, no 

retrato que parece ser de uma menina (Figura 1), uma quadra segundo a qual ela teria se 

prostituído por instinto de sobrevivência, tendo de amargar, além da fome, a dor de sua honra 

corrompida:  

Deixei, por amôr a vida / me roubarem o pudor! / E hoje, mulher perdida / 

morro de fome e de horror!
9
 

 

E na outra (Figura 2), onde vemos um menino, a quadra apela para a 

tristeza e desamparo da condição de órfão:  

 
Foi o ceu inexhoravel / contra a mim, contra a meus paes, / deixou-me na 

orphandade / entregue a dores e ais! 

 

A interrupção do curso de alegrias e inocência próprias da infância pela 

perda dos pais, de quem foram afastados pelas “garras” da miséria, é o tema central dos 

versos que legendam as fotografias de crianças desse conjunto:  

 

Desgraçado! Assim creança / Pae, mãe e irmãos perdi / A miséria a mim se 

avança / Abre as garras e sorri! 

Triste orphão da ventura / Só dores no mundo achei / Dá-me oh! Deus a 

sepultura / Onde a paz encontrarei! 

Porque me tornas cadáver, / miséria que nos assassina? / Porque plantas 

tantas dores / na minh´alma ainda menina?! 

Nú, e do sol aos ardores / vive exposto o corpo meu! / Meu pae e mãe, meus 

amores / [ilegível] 

 

A desorganização do núcleo familiar pela miséria, do ponto de vista do pai 

que não pode cumprir sua função de provedor do lar, é o que apresenta outra quadra: 

 

O filho, como um fúria / ergueu-se e o pão pediu! / Pobre pae, ante a penúria 

/ Tremeu de fome e cahio! 

 

                                                 

9
 Na transcrição dos versos, bem como dos trechos de artigos de jornais, foi mantida a escrita original dos 

autores segundo a ortografia portuguesa da segunda metade do século XIX. 



23 

 

As demais quadras enunciam o sentimento de autocomiseração dos 

retirantes diante de seu próprio corpo transfigurado pela fome e demais infortúnios 

provocados pela seca:   

 

[ilegível] outrora / Foi lusidio e feliz; / Mas hoje é pallido espectro / que a 

existência maldiz  

Coberto de imundos trapos / Dormindo exposto ao luar / Falta-me n´alma o 

talento / Té mesmo para chorar. 

Eu sou cadáver esguio / que por entre os vivos erra / Meu corpo tomba 

sombrio / no solo da ingrata terra! 

Tenho fome! Tanta fome / Que já não me posso erguer! / Miséria, que me 

consome / faze que eu possa morrer! 

Tão bello! Na face outr´ora / Eu tinha os risos do céu! / E myrrada pelle 

agora / Cobre mal os ossos meus! 

 

Não há autoria declarada para as quadras. Andrade e Logatto (1994) 

especulam que o estilo se assemelha muito aos versos do próprio José do Patrocínio. 

Magalhães Júnior (1969) informa que elas reproduzem uma das performances características 

das práticas de mendicância da época que consistia justamente em crianças pedirem esmolas 

recitando versos. Rodolfo Teófilo, no romance A Fome, demonstra essa prática de forma 

didática num diálogo entre retirantes:  

– Pena fazem os ceguinhos, órfãos de pai e mãe! Saíram dos lazaretos para o 

meio da rua, a pedir esmolas.  

– E cantando! 

– Vi ontem mais de cinquenta, era um fieirão bonito e uma gralhada dos 

infernos.  

– Diabos os levem com o seu barulho.  

– Eu peço por caridade 

   Pelos mistérios da cruz,  

   Meus irmãos deem uma esmola 

   Pelo sangue de Jesus 

– É assim que pedem, gritou uma retirante, depois de ter cantado a quadra.   

– Arremeda agora como agradecem, Josefina.  

– Deus lhe pague a sua esmola, 

   Deus lhe dê muita alegria 

   No reino do céu se veja 

   Com toda sua família.  

(TEÓFILO, 2002, p. 284-285) 

 

 Seguindo esse raciocínio, pode-se dizer que as quadras instituem o 

espaço “sonoro” que falta à imagem para que seja uma reprodução ainda mais fiel do real. 

Mas, certamente, um real figurativo, já que as fotos e a legenda referente à seca não seriam 

suficientes para uma leitura contextualizada das imagens. As “falas” dos retratados em forma 
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de versos configuram uma operação estética que politiza o olhar do leitor. Certamente as 

imagens em si mesmas dos retirantes, mesmo sem as legendas, já convocam o olhar do leitor 

a uma certa experiência na medida em que se instituem como testemunho e, como observa 

Rancière (2012), “o testemunho sempre visa além do que ele apresenta” (RANCIÈRE, 2012, 

p. 36). Tomando como exemplo fotografias dos campos de concentração nazistas de 1945, ele 

propõe que as imagens do sofrimento suscitam dois olhares possíveis e distintos. O primeiro 

vê a violência infligida aos seres humanos “cuja dor e o esgotamento nos afrontam e 

suspendem toda a apreciação estética. O segundo não vê a violência e a dor, porém um 

processo de desumanização, o desaparecimento das fronteiras entre o humano, o animal e o 

mineral”. Esse segundo olhar, destaca Rancière (2012) é fruto de uma educação estética, e é 

exatamente nesse sentido que as simulações de falas dos retratados parece apontar ao 

delimitar claramente o sentimento de compaixão como mapa de leitura daquilo que as 

fotografias retratam. Sobre a compaixão como sentimento organizador do que se quer mostrar 

com a exposição do sofrimento do retirante, discorrerei mais adiante. Antes, destaco os 

desdobramentos do envio das duas fotografias por Patrocínio à revista O Besouro. 

Nas mãos de Raphael Bordallo
10

 as fotografias serviram de base para a 

criação de uma ilustração litográfica (Figura 3) publicada na edição número 16, de 20 de 

julho de 1878 d´ O Besouro. A litografia, que ocupa toda a primeira página da edição, é 

enfatizada, tanto no subtítulo que a apresenta, quanto no texto do artigo da página seguinte, 

como “cópias fidelíssimas” dos originais enviados por Patrocínio e, por conseguinte, da 

realidade dos retirantes cearenses:  

 

O nosso amigo José do Patrocínio, em viagem por aquella provincia, enviou-

nos as duas photographias por que foram feitos os desenhos da nossa 

primeira pagina. São dois verdadeiros quadros de fome e miseria. E 

n´aquelle estado que os retirantes chegam á capital, aonde quasi sempre 

morrem, apezar dos apregoados soccorros, que segundo informações exactas 

são distribuídos de uma maneira improficua. A nossa estampa da primeira 

pagina é uma resposta cabal áquelles que acusavam de exageração, a pintura 

                                                 

10
 Raphael Augusto Bordallo Prostes Pinheiro nasceu em Lisboa, em 21 de março de 1846. Estudou Desenho de 

Arquitetura Civil, Desenho Histórico e Antigo e Modelo Vivo no Museu de Belas Artes de Lisboa entre 1861 e 

1871, ganhando destaque profissional como caricaturista.  Em 1875, vem ao Brasil para trabalhar para “O 

Mosquito”. Durante os quatro anos de permanência em terras brasileiras, participou da criação de duas revistas 

de caricaturas: o “Psit!!!” (1877) e “O Besouro” (1878-79).  
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que se fazia do estado da infeliz provincia. Repare o governo e repare o 

povo, na nossa estampa, que é a cópia fiel da desgraça da população 

cearense.  Continuaremos a reproduzir o que o nosso distincto collega nos 

enviar a tal respeito. (O Besouro, ano I, no. 16, 20 jul. 1878, p. 121).  

 

As intervenções estéticas de Raphael Bordallo nessa recriação do real 

estabelecem uma nova rota de leitura para a imagem que reconfigura o discurso erigido na 

montagem das cartes de visites   por Patrocínio e J. A. Corrêa.  

 

                                                      Figura 3: Litografia de Raphael Bordallo 

Tudo começa pelo endereçamento do olhar, já que, logo após o título 

“Páginas Tristes”, uma observação entre parênteses enfatiza que a imagem é “para S. 

Magestade, o sr. Governo e os srs. fornecedores  verem”. O desenho reproduz a forma das 

duas cartes de visites que aparecem sustentadas como se fossem cartas de baralho pela mão de 

um esqueleto vestido de fraque (do qual se vê apenas o punho), completando a clara alusão às 

elites feitas no texto. As quadras sentimentais que apelam para a compaixão do leitor foram 

suprimidas e, em seu lugar, logo abaixo da ilustração, incluída uma legenda crítica das ações 

assistencialistas aos flagelados: “Estado da população retirante... e ainda há quem lhes mande 

farinha falsificada e especule com eles!!!”. Quanto às imagens dos retratados, embora feitas 

com extremo realismo e anunciadas como cópia fiel das fotos, há que se destacar certas 



26 

 

operações de reconstrução dos originais, além da já anunciada supressão das quadras. Se a 

inversão da lateralidade dos retratados é fruto do próprio processo de cópia das imagens na 

pedra litográfica, outras operações indicam escolhas estéticas deliberadas, como descrevem 

Andrade e Logatto (1994): 

 

A reprodução da foto 7, à esquerda da página, não apresenta a linha de 

fundo, que demarca o encontro da parede com o chão, nem a base do 

‘aparelho de pose’. O menino foi despido de seus trapos, e o púbis está na 

penumbra. Foi criado um fundo escuro no terço inferior da imagem, que 

esvaece na altura dos joelhos. No que se refere especificamente ao tipo 

físico, no entanto, é evidente a intenção de Bordalo de ser fiel. Embora o 

volume da barriga e as costelas saltadas estejam mais evidentes na 

litografia, ambas as características são perceptíveis no original fotográfico. 

No mais, o tipo físico e sua postura, o cabelo e a expressão facial, tudo nos 

parece o mais fiel que Bordallo conseguiria realizar, consideradas as 

especificidades de sua atividade numa revista semanal ilustrada, e 

possivelmente a influência dos textos previamente enviados por 

Patrocínio. Com relação à foto 8 reproduzida à direita da página, foi 

mantida a linha de fundo, eliminado o ´aparelho de pose´ e sua veste original 

foi substituída por minúsculo tapa-sexo. O umbigo parece ainda mais 

protuberante. (ANDRADE e LOGATTO, 1994, p. 78, grifos nossos).  

 

  

Com o uso dos recursos específicos do desenho, mais do que obter uma 

cópia o mais fiel possível das fotografias, como observam os autores, Bordallo pretende 

claramente dar ênfase aos detalhes dos corpos sofredores (pelo desnudamento total, pelo 

destaque do volume da barriga, das costelas saltadas, do umbigo protuberante) como forma de 

gerar o elo entre o quê e quem é mostrado e quem o vê e o que vê. Enquanto as cartes de 

visites apelam diretamente para a compaixão do leitor por meio das remissões à orfandade e à 

prostituição, às quais as crianças teriam sido jogadas por um destino implacável, que combina 

a calamidade “natural” da seca – “o ceu inexhoravel” – e o instinto de sobrevivência 

combinado com a degenerescência moral que leva à corrupção do corpo – “Deixei, por amôr a 

vida / me roubarem o pudor!” –, na litografia de Bordallo a compaixão é evocada pela via 

negativa ao pôr em cena outros sujeitos (as elites, o imperador, o governo, os especuladores), 

estabelecendo uma ligação entre a ineficiência das suas ações – “apezar dos apregoados 

soccorros, que segundo informações exactas são distribuídos de uma maneira improficua” – e  

a sua falta de compaixão – “e ainda há quem lhes mande farinha falsificada e especule com 

eles!!!” – e o sofrimento dos sujeitos mostrados na imagem.  
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Essas manipulações estéticas discursivas evidenciam que as imagens-

registro pretensamente fiéis à realidade, na verdade se situam num limiar entre o fato e a 

ficção. O que elas mostram ao mesmo tempo se refere à realidade e inventa uma realidade 

para ser mostrada. São um índice e um ícone da presença mesma do retirante, em sua 

existência real, vivida, corporal, mas também a invenção de um retirante para ser visto com 

olhos de comiseração. Fato e discurso sobre o fato. Rastro e efeito.  

Motta (2008) especula sobre a participação de Patrocínio na produção e 

difusão desses construtos visuais mostrando retirantes da seca de 1877 no Ceará. Para esse 

autor, a parceria com J. A. Corrêa na realização das cartes de visites, a seleção e envio de 

cópias dessas fotografias à redação de O Besouro, onde foram transmudadas numa litografia, 

foi a solução encontrada por Patrocínio para um problema da ordem de representação, ou seja, 

os limites da linguagem jornalística para descrever a calamidade da seca e o sofrimento dos 

retirantes. Ele evoca o próprio Patrocínio, quando este confessa, em um de seus artigos na 

Gazeta de Notícias: “Por maior que seja o esforço para descrever os retirantes e as torturas 

por eles sofridas durante as viagens para as cidades, é impossível fazê-lo”. O objetivo retórico 

específico do espaço jornalístico que requer, em princípio, “a exposição escrita dos 

acontecimentos em séries lógicas capazes de serem comentadas e explicadas, no mínimo 

minimiza os afetos decorrentes do contato direto com a catástrofe” (MOTTA, 2008, p. 100) 

sendo, portanto, insuficiente enquanto linguagem para representar a pujança da realidade a ser 

descrita.  

Por outro lado, nas fotos e na ilustração litográfica, os retirantes aparecem 

deslocados da paisagem que os circunscreveria num contexto determinado, resultando uma 

referência estática da calamidade. As legendas que acompanham cada imagem são uma clara 

tentativa de fechamento do sentido. Desse modo, conclui o autor:  

 

O conjunto da produção parece remeter a um sentido unívoco e 

complementar de linguagens que atuam, cada uma a seu modo, numa relação 

de solidariedade, numa espécie de simbiose de representações que se 

consorciaram com o fito primeiro de pressionar a opinião pública à sua 

função política. (MOTTA, 2008, p. 140-141) 

 

Observe-se, a título de exemplo, a cumplicidade entre as imagens enviadas 

ao amigo Bordallo e sua narrativa nas reportagens para a Gazeta de Notícias:   
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Criancinhas nuas ou seminuas, com rostos escaveirados, cabelos 

emaranhados sobre crânios enegrecidos pelo pó das longas jornadas, com as 

omoplatas e vértebras cobertas apenas por pele ressequida, ventres 

desmesurados, pés inchados, cujos dedos e calcanhares foram disformados 

por parasitas animais, vagam sozinhas ou em grupos, tossindo a sua anemia 

e invocando, com voz fraquíssima, o nome de Deus em socorro da 

orfandade. (José do Patrocínio in MAGALHÃES JUNIOR, 1972, p. 60 apud 

ANDRADE e LOGATTO, 1994, p.75).  

 

Na verdade, chegavam à corte, com a cobertura de Patrocínio, imagens que 

já circulavam na imprensa local, como se vê nesse trecho da carta de um leitor de Sobral para 

o periódico O Retirante, que circulava aos domingos na capital cearense e se auto intitulava 

como “orgam das vítimas da secca”:  

 

Pavorosa é a nossa situação! [...] Por toda a parte o silêncio; em todos os 

semblantes a tristeza! Longos anos serão precisos para a reparação de 

tamanhos estragos. [...] Impossível é contar-se as caravanas de emigrantes 

que aqui chegam vindos de diversos pontos da província, descalços, 

andrajosos, imundos, macilentos, desenhados na fisionomia os horrendos 

sintomas da miséria! (VILLA, 2000, p. 48).  

 

 Certamente, o retirante em si, enquanto simplesmente sujeito de uma 

migração forçada pela seca, não era um elemento cultural totalmente estranho, já que as secas 

periódicas, nas então chamadas províncias do norte, não eram novidade, existindo mesmo 

uma memória social sobre a seca e os sofrimentos a ela associados. Há, no entanto, um 

consenso entre os historiadores em apontar a seca de 1877-79 como um ponto de inflexão na 

forma como esse fenômeno era vivenciado e imaginado, não apenas pelas sociedades do 

semiárido, diretamente afetadas, mas também em âmbito nacional. De fato, um complexo 

conjunto de transformações econômicas, políticas e ideológicas provocou, na segunda metade 

do século XIX, uma profunda mudança na organização do espaço do semiárido que agravaria 

drasticamente problemas já existentes relacionados à seca como a perda de safras e rebanhos e 

a migração
11

. A consideração de Neves (2007) de que o período entre 1845 e 1877, 

                                                 

11
 ALBUQUERQUE JÚNIOR (1988), aponta a crise que, no final do século XIX, atingiu o açúcar e o algodão, 

os dois principais produtos de exportação das províncias do Norte. A produção açucareira foi abalada pela 

concorrência do açúcar de beterraba na Europa, que reduziu o mercado, e pela própria reorganização do setor no 
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justamente aquele em que se intensificou esse processo de reorganização do espaço, foi de 

invernos regulares, “amenizando ou ocultando os efeitos perniciosos que essas transformações 

iriam ter sobre as populações do sertão” (NEVES, 2007, p. 80), é uma importante pista para 

compreender porque a seca de 1877, na forma como acontecia, tenha ganhado o status de 

“catástrofe ainda não semiotizada” (MOTTA, 2008, p. 101) e tenha sido objeto de um intenso 

processo de codificação por meio de práticas e discursos que inauguraram a seca “tal como a 

entendemos hoje: miséria, fome, destruição da produção, dispersão da mão-de-obra, 

migrações, invasões às cidades, corrupção, saques...” (NEVES, 2007, p.80).  

O horror diante da irrupção de massas de retirantes descompostos, sofridos 

ao ponto da desfiguração, parece ter gerado uma demanda por forma culturais e estéticas que 

atendessem ao imperativo de reler e reescrever a realidade da seca. Essa demanda discursiva 

encontrou na fotografia, cujo uso mais disseminado havia se firmado exatamente nas duas 

décadas que antecederam a catástrofe, uma forma de expressão privilegiada no que concerne à 

desejada representação objetiva da realidade. A ilustração litográfica de Raphael Bordallo é 

considerada uma experiência pioneira na utilização da fotografia como documento 

comprobatório de um fato pela imprensa brasileira (ANDRADE e LOGATTO, 1994, p. 74). 

Certamente contribuiu, em diálogo com as reportagens de Patrocínio e a ampla cobertura da 

imprensa, para inscrever na retina de leitores distantes da realidade da tragédia imagens de 

sofrimento indispensáveis naquele momento para mobilizar a opinião pública em torno da 

gravidade do problema social da seca. É o que confirma Albuquerque Júnior (2011): 

 

As primeiras imagens do Norte para a maioria dos sulistas eram aquelas 

trazidas pelos jornais sobre seu “flagelo” e suas vítimas. Era por meio de 

espetáculos, jogos, festas feitas para arrecadar fundos para as vítimas do 

flagelo, que os sulistas ouviam falar de seus “irmãos do Norte” 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 81-82).  

 

                                                                                                                                                         

processo de modernização que provocou o declínio dos engenhos tradicionais e ascensão dos usineiros; já a 

produção algodoeira no Brasil sofreu um duro golpe com a retomada da produção nos Estados Unidos, após a 

Guerra de Secessão. A crise econômica contribui para o declínio político do Norte, já que o eixo de poder se 

desloca paulatinamente para o Centro-Sul, fortalecido pela ascensão da cultura cafeeira. O autor aponta ainda 

que a crise econômica e política resulta numa reorganização das tradicionais relações entre os proprietários de 

terra e seus subalternos, baseada no paternalismo e na reciprocidade. Com a elite em decadência, o trabalhador 

perde em grande parte o amparo que lhe dava suporte nos períodos de estiagem. Tudo isso provocou uma 

desorganização econômica, política e social que agravou enormemente os efeitos da seca. 
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Mas é no romance que Patrocínio e outros escritores encontraram a forma 

estética por excelência para elaborar imagens pungentes e minuciosas do quadro de desordem 

econômica e social, de miséria e dor provocado pela seca. Trata-se de uma demanda 

semiótica: construir representações que possibilitassem aos sujeitos verem essa realidade e se 

posicionarem num cenário de caos. A resposta estética a essa demanda na escrita ficcional 

produz um conjunto de obras consideradas inaugurais da chamada “literatura da seca”. Ao 

voltar ao Rio de Janeiro, Patrocínio publicou na Gazeta de Notícias ao longo de 1879, em 

forma de folhetim, o romance Os Retirantes. Rodolfo Teófilo, farmacêutico e literato de 

origem baiana, mas cearense por vontade como ele mesmo se definia, testemunhou a seca de 

1877-9 no Ceará e teve atuação decisiva no combate à epidemia de varíola que assolou a 

capital onde se amontoavam estimados 110 mil retirantes, mais de cinco vezes a população 

local. A partir dessa experiência, publicou em 1883 uma História da Seca no Ceará, onde as 

fotografias de retirantes produzidas por Joaquim Antônio Correia em consórcio com José do 

Patrocínio aparecem como documentos da seca. Mas, como observou seu biógrafo Lira Neto 

(2002), não é de estranhar que “insatisfeito em escrever sobre as secas apenas sob o prisma da 

crônica histórica, Rodolfo Teófilo sucumbisse à tentação de elaborar um romance 

inteiramente dedicado ao tema” (TEÓFILO, 2002, p. 9). Foi assim que, a partir de suas 

anotações sobre os efeitos clínicos e sociais da estiagem, escreveu o romance A Fome, 

publicado em 1890. Já o advogado e literato cearense Domingos Olímpio, testemunhou a seca 

de 1877-9 em Sobral, Ceará, onde residia à época e que se torna o espaço onde se desenrola a 

ação de seu romance Luzia Homem, somente publicado em 1903.  

São, portanto, três autores que vivenciaram de sua posição a grande seca de 

1877-9 e transfiguraram essa experiência em formas estéticas, participando do que pode ser 

considerado a gênese da formulação sistemática de um imaginário sobre a seca no Nordeste e, 

mais especificamente, da imagem do retirante. É certo que um olhar “ilustrado”, de “homens 

de letras” que, como bem destaca Mendes (2008), “percebiam o mundo pela lente do 

progresso, do ideal de civilização e modernidade”. Sem dúvida, “literatos de tendência crítica, 

essencialmente incutida pela própria formação intelectual, uma vez que todos foram 

pertencentes à chamada ‘Geração de 70’, de cunho reformista e contestatório” (MENDES, 

2008, p. 67), que atuaram no jornalismo, engajando-se em causas como o abolicionismo e o 

republicanismo, mas ainda artistas embarcados numa experiência histórica, moldando e sendo 

moldados por ela.  
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Segundo Mendes (2008), Patrocínio, Teófilo e Olímpio, intelectuais 

afinados com o Realismo e o Naturalismo, ao se proporem a abordar a questão da seca, 

tiveram de se defrontar com uma primeira leitura do sertão elaborada pela obra de José de 

Alencar, que concentrou parte de seus esforços criativos na construção de imagens literárias 

sobre a paisagem, a cultura e os tipos humanos do interior do Brasil. O romance O Sertanejo 

(1875), cuja trama se desenvolve no sertão cearense, é emblemático desse interesse do 

escritor. Nele, o foco é um modo de sociabilidade que seria próprio do sertanejo, que se 

relaciona com os outros e com a natureza orientado por valores como “honra, valentia, 

devoção religiosa, heroísmo, respeito, conhecimento da natureza, perspicácia, inteligência 

rudimentar [...] e lealdade” (MENDES, 2008, p. 35). O sertão, aparece, assim, na escrita 

romântica de Alencar, como um “espaço da pureza, dos campos e florestas abertos à 

exploração humana, um espaço da não-civilização, onde os códigos e regras sociais citadinas 

se faziam menos presentes” (MENDES, 2008, p. 36). Nesse sentido, há uma ênfase na 

exuberância da paisagem tropical e, nesta, há uma forte presença do sol, “na verdade, uma 

personagem principal na trama” (MENDES, 2008, p. 36): “Assomando sôbre o capitel da 

floresta erguida no oriente como o pórtico do deserto, o sol coroado da magnificência tropical 

dardejava o olhar brilhante e majestoso pela terra, que se toucara de toda a sua louçania para 

receber no tálamo da criação ao rei da luz (ALENCAR, s/d, p. 66). A seca, como fenômeno 

constituinte dessa paisagem, não poderia deixar de ser mencionada:   

A chapada, que os viajantes atravessavam neste momento, tinha o aspecto 

desolado e profundamente triste que tomam aquelas regiões no tempo da 

sêca. Nessa época o sertão parece a terra combusta do profeta; dir-se-ia que 

por aí passou o fogo e consumiu toda a verdura, que é o sorriso dos campos e 

a gala das árvores, ou o seu manto, como chamavam poeticamente os 

indígenas. Pela vasta planura que se estende a perder de vista, se erriçam os 

troncos ermos e nus com os esgalhos rijos e encarquilhados, que figuram o 

vasto ossuário da antiga floresta. O capim, que outrora cobria a superfície da 

torra do verde alcatifa, roído até à raiz pelo dente faminto do animal e 

triturado pela pata do gado, ficou reduzido a uma cinza espêssa que o menor 

bafejo do vento levanta em nuvens pardacentas. O sol ardentíssimo côa 

através do mormaço da terra abrasada uns raios baços que vestem de 

mortalha lívida e poenta os esqueletos das árvores, enfileirados uns após 

outros como uma lúgubre procissão de mortos. Apenas ao longe se destaca a 

folhagem de uma oiticica, de um joazeiro ou de outra árvore vivaz do sertão, 

que elevando a sua copa virente por sôbre aquela devastação profunda, 

parece o derradeiro arranco da seiva da terra exhausta a remontar ao céu. 

Êstes ares em outra época povoados do turbilhões de pássaros loquazes, cuja 

brilhante plumagem rutilava aos raios do sol, agora ermos e mudos como a 

terra, são apenas cortados pelo vôo pesado dos urubús que farejam a carniça. 

(ALENCAR, s/d, p. 14).  
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É com Alencar, portanto, que se inaugura a imaginação literária sobre o 

sertão a partir dos quatro elementos, com ênfase na terra, associada ora à água [à falta desta], 

e, principalmente, ao fogo, metaforicamente evocado pela presença do sol. De fato, “o sol ou 

sua luminosidade se faz presente na maioria das descrições da paisagem do sertão estiado ou 

mesmo chuvoso [...] constituindo discursivamente o sertão cearense como espacialidade da 

luz” (MENDES, 2008, p. 102). O sol, por um lado, clareia, aquece e fecunda a paisagem e o 

ânimo do sertanejo, sendo o principal responsável pelo esplendor tropical que caracteriza a 

paisagem. Mas, o mesmo sol, pode também ser veículo de sofrimento para a natureza e o 

homem nos períodos de estiagem. Essa dupla valorização do sol que institui o espaço 

sertanejo pode ser fundamentada nas considerações de Bachelard (2008), ao discorrer sobre a 

imaginação literária em torno do fogo: 

O fogo e o calor fornecem meios de explicação nos domínios mais variados 

porque são, para nós, a ocasião de lembranças imperecíveis, de experiências 

pessoais simples e decisivas. O fogo é, assim, um fenômeno privilegiado 

capaz de explicar tudo. Se tudo o que muda lentamente se explica pela vida, 

tudo o que muda velozmente se explica pelo fogo. O fogo é ultrativo. O fogo 

é íntimo e universal. Vive em nosso coração. Vive no céu. Sobe das 

profundezas da substância e se oferece como um amor. Torna a descer à 

matéria e se oculta, latente, contido como o ódio e a vingança. Dentre todos 

os fenômenos, é realmente o único capaz de receber tão nitidamente as duas 

valorizações contrárias: o bem e o mal. Ele brilha no Paraíso, abrasa no 

Inferno. É doçura e tortura. Cozinha e apocalipse. É prazer para a criança 

sentada ajuizadamente junto à lareira; castiga, no entanto, toda a 

desobediência quando se quer brincar demasiado de perto com suas chamas. 

O fogo é bem-estar e respeito. É um deus tutelar e terrível, bom e mau. Pode 

contradizer-se, por isso é um dos princípios de explicação universal 

(BACHELARD, 2008, p. 11-12).  

 

Essa variação entre bem e mal, benção e castigo, doçura e tortura, será uma 

constante na imaginação literária sobre a seca. Conforme esclarece Mendes (2008), os 

literatos da “Geração de 70” rompem com a leitura romântica do sertão de Alencar, na qual as 

variações positivas do fogo se sobrepõem às negativas, gerando imagens idílicas da paisagem 

e da cultura. Buscando trazer o drama da seca para o primeiro plano, eles acionam as 

metáforas ígneas de modo a enfatizar o “fogo violento”, que seca, queima, fere, corrompe a 

paisagem e o ser humano nela inserido. Já nas primeiras linhas de O Retirante, Patrocínio nos 

apresenta a paróquia cearense de B. V., de onde se originam as principais personagens, 

desolada “enquanto os últimos dias de março rolavam como avalanchas de luz, deixando após 

si um rastro de desilusões e pânico”, e o céu permanecia “impenetrável como um edifício 

bloqueado pelo incêndio” (PATROCÍNIO, 1973, p. 51). No sertão de Teófilo, igualmente, “os 
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raios do sol, caindo verticalmente sobre a terra, aqueciam as rochas e os vegetais mortos. O 

calor emitido por aqueles focos era, à sombra, de 38º centígrados. Os homens e os rebanhos 

erravam à toa naquela natureza tocada de morte” (TEÓFILO, 2002, p. 18). A cidade de 

Sobral, cenário de Domingos Olympio, “repousava, reluzente ao sol” enquanto a 

penitenciária, cuja construção ocupava os retirantes, começava a se destacar na paisagem 

urbana, “rebrilhando em esplendores abrasados” (OLYMPIO, 1998, p. 13).  

É assim, pelos olhos dos setores ilustrados feridos por “avalanchas de luz” 

que deixavam um “rastro de desilusão e pânico”; pela percepção da sensibilidade moderna 

horrorizada diante dos sofrimentos provocados pela seca, que começa a se desenhar o 

referente do retirante típico, e isso é verdade tanto para o perfil intelectual dos autores quanto 

para os próprios universos fictícios por eles criados. Isso fica evidente na forma como eles 

procuram ressaltar e exaltar certas características dos protagonistas dos seus romances de 

modo a diferenciá-los dos retirantes comuns. Eulália e Irina, cujos dramas constituem o eixo 

narrativo de Os Retirantes, são mencionadas como “as letradas da paróquia” que provocavam 

a inveja dos maldizentes por causa de sua diferença das matutas conterrâneas (PATROCÍNIO, 

1973, p. 151). Filhas, respectivamente, “do professor público Francisco de Queiroz” e “do 

velho criador Rogério Monte”, portavam “a dignidade da proeminência social”, manifesta no 

“porte direto como a palma da acácia”, no “andar firme e resoluto”, no “tom de nobreza 

principesca dos olhos à flor das pálpebras” de Eulália, ou “no rosto sóbrio de carnação, como 

os dos arcanjos de mármore de Irena (PATROCÍNIO, 1973, p. 26 e 40). São comparadas às 

heroínas dos romances de cavalaria: “Pensar-se-ia, ao vê-las, ter diante dos olhos uma dessas 

páginas rendilhadas dos bons tempos da cavalaria, em que donzéis galhardos justavam lanças 

pela posse de nobres damas” (PATROCÍNIO, 1973, p. 116) e têm lugar cativo no grupo de 

donzelas que, “vestidas de branco, com as cabeças cobertas de toalhas alvíssimas”, carregam 

o andor da Virgem nas procissões (PATROCÍNIO, 1973, p. 34).  

Já a Luzia Homem, curiosamente, emerge para o protagonismo do romance 

de Domingos Olímpio diretamente das páginas do caderno de notas de um viajante etnógrafo 

que “documenta a vida do povo em seus aspectos exóticos” (OLÍMPIO, 1998, p. 15). Uma 

mulher extraordinária, cuja força quase sobrenatural era resultado da combinação de 

“músculos de aço sob as formas esbeltas e graciosas das morenas do sertão”. Apesar da 

origem humilde, ela se destaca da gente comum, mantendo-se “sempre em tímido recato”, 

afastada tanto das outras moças, que a tem por esnobe, “de uma soberba desmarcada”, quanto 
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dos rapazes, que se ressentem de sua “inalterável calma” e “invencível recusa” diante dos 

galanteios “como se fosse uma senhora dona” (OLÍMPIO, 1998, p. 16).  

Quanto a Manuel de Freitas, protagonista de A Fome, também é descrito 

como sujeito de linhagem, posses, prestígio social e letras excepcionais para o seu próprio 

contexto social, que:  

 

Descendente de uma das mais antigas e importante famílias do alto sertão, 

herdara do pai modesta fortuna e a influência eleitoral na localidade. Sua 

educação havia sido completa para o tempo e estado interior da província. 

Sabia as primeiras letras e um pouco de latim, língua esta com que os 

sertanejos ricos costumam prendar os filhos. O vigário da freguesia, que fora 

seu mestre, tinha orgulho do discípulo, que em três anos traduzia bem o 

Cornélio. Emancipado ainda em vida de seu pai, fez-se criador como todos 

os seus ascendentes. Era estreito o círculo em que vivia: não procurava 

conhecer um meio mais culto, como a capital da província, embora tivesse 

convites instantes dos chefes políticos, convites que precediam sempre os 

pleitos eleitorais. Era geralmente estimado e considerado por seus 

conterrâneos (TEÓFILO, 2002, p. 16).  

 

 

Apesar de serem forçados a empreender a “retirada”, passando por inúmeros 

sofrimentos e humilhações, essas personagens mantêm, ao longo de toda a narrativa que 

protagonizam, um caráter distinto que as diferencia do retirante propriamente dito. São 

retratados como seres de sentimentos nobres, delicados, incorruptíveis, capazes de passar 

pelos mais diversos sofrimentos sem sucumbir totalmente à degradação física e moral 

característica da imagem do retirante.  Em certa passagem, ao ser forçada a se reconhecer 

como retirante para solicitar ingresso num abarracamento, as faces de Eulália “quase 

sangraram de vexame pelo qualificativo” e é com um “murmúrio envergonhado” que o faz 

(PATROCÍNIO, 1973, p. 94). A despeito de sua degenerescência atingir uma dimensão 

dramática, chegando à prostituição, só o faz em sacrifício, para livrar suas irmãs mais novas 

do mesmo destino, como ela mesma decreta: “não as condenarei a tal sorte; serei infame para 

lhes salvar a vida” (PATROCÍNIO, 1973, p. 272). E a condição de mulher “perdida” não lhe 

afeta “a delicadeza dos sentimentos, nem os extremos da educação; passara-lhe sobre o 

coração como o lodo do brejo sobre as asas das aves aquáticas, cujo verniz não as deixa 

manchar de todo, e basta um movimento da plumagem para tornarem à limpeza” 

(PATROCÍNIO, 1973, p. 277). Sua trajetória de sofrimentos a leva à morte na sarjeta, em 

plena via pública, “abandonada no largo a alguns passos do palácio do governo”, sob a 
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indiferença dos transeuntes, mas, nem nesse momento ela se iguala de fato ao retirante, já que, 

sendo reconhecida por Irina exatamente quando seu corpo era amarrado em um pau para ser 

transportado, escapa ao destino dos indigentes. Já sua amiga Irina, mesmo afetada pela fome a 

ponto de mendigar pelas ruas de Fortaleza, pálida, emagrecida e descalça, mantinha “uma 

compostura e asseio pouco comum no grosso da população adventícia que enchia a capital” e 

“um perfume celestial de honestidade heroica” (PATROCÍNIO, 1973, p. 288) era mesmo “um 

pedaço de mármore esculpido no meio de um esterquilínio; tamanha era a diferença entre ela 

e qualquer outra retirante” (PATROCÍNIO, 1973, p. 207). A tia de Eulália, D. Ana, ao dar 

entrada num abarracamento em Fortaleza, após as desventuras da retirada, se constrange pela 

iminência de “ser posta em contato com a massa repelente dos seus iguais em desventura” 

(PATROCÍNIO, 1973, p. 246).  

Luzia, que fazia serviços braçais no “Curral do Açougue”, como era 

chamado o abarracamento, em Sobral, “irradiava sobrenatural encanto” e podia dizer-se, junto 

com a mãe “muito pobres de tudo, menos da graça de Deus”, e clamar em alta voz, diante da 

autoridades e dos demais trabalhadores: “Posso morrer sem confissão. Meu corpo não tem 

pechas, nem pecados a minh´alma” (OLÍMPIO, 1998, p. 40). Graças a essa nobreza de 

espírito, a personagem conquista simpatias desinteressadas e alguma ascensão no 

abarracamento, sendo designada para trabalhar com as costureiras, onde assume “a 

superintendência das meninas taludas”, não só por sua perícia no trabalho, mas pelo seu 

“exemplar procedimento, o recato de maneiras e linguagem, tão raros naquela quadra de 

carência de nutrição física e moral”.  Seria um modelo de conduta para as jovens retirantes 

“condenadas à mendicidade, órfãs ou abandonadas pelos pais, expostas ao contágio da 

infecção, que diluía as baixas camadas da sociedade, desfibradas pelo inominado flagelo” 

(OLÍMPIO, 1998, p. 103).   

Esses episódios são apenas alguns dos que ilustram de forma explícita a 

condição dos personagens que conduzem os leitores das obras ao universo da seca: a de uma 

sensibilidade ferida pelas horrendas experiências do sofrimento humano a que se veem 

obrigados, ora como atuantes, ora como testemunhas, como nesse relato de Manuel de Freitas 

à sua mulher Josefa, depois de percorrer as ruas da capital onde acabavam de se instalar após 

a via dolorosa da retirada: 

 

Venho horrorizado, Josefa. Vi tanta miséria, que me espantei. Imagina o que 

de horrível vi, que pôde me eriçar os cabelos, a mim, testemunha ocular das 
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mais pungentes e medonhas cenas! Cedo desiludi-me. A Fortaleza, que 

acreditava a nossa salvação, onde supus o conforto das populações famintas, 

tem o lúgubre aspecto das povoações do interior, regurgita de infelizes, que 

mendigam cambaleando de fome. Nos passeios das casas, nos adros das 

igrejas, nas praças públicas dormem ao relento, e raro é o dia que destes 

dormitórios não conduzam, ao amanhecer, cadáveres para o cemitério. Vi 

mortos, no meio da rua, um velho e uma mulher, expostos no calçamento 

como cães ou gatos, apodrecendo no monturo. Tive dó deles! Como estavam 

magros! Em sua fisionomias, pode-se dizer, se percebiam ainda os fundos 

traços de uma prolongada angústia. A peste e a fome matam mais de 

quatrocentos por dia! O que te afirmo é que, durante o tempo em que estive 

parado em uma esquina, vi passar vinte cadáveres: e como seguem para a 

vala! Faz horror! Os que têm rede, vão nela, suja, rota, como se acha; os que 

não têm, são amarrados de pés e mãos em um comprido pau e assim são 

levados para a sepultura. Os enterramentos desfilam pelas ruas mais públicas 

da cidade. E as crianças que morrem nos abarracamentos, como são 

conduzidas! Pela manhã os encarregados de sepultá-las vão recolhendo-as 

em um grande saco; e, ensacados os cadáveres, é atado aquele sudário de 

grossa estopa a um pau e conduzido para a sepultura! Informei-me de tudo, e 

nada do que vi e ouvi alentou-me! Disseram-me que a prostituição lavra 

desenfreada. São muitos os sedutores. Até meninas de dez anos estão 

perdidas por esta raça maldita de perversos! O espírito se abate, agoniza 

mesmo, perante tão vivo quadro de misérias humanas. (TEÓFILO, 2002, 

p. 162-163, grifo nosso).  

 

O desapontamento e o espanto de Manuel de Freitas são emblemáticos. É 

preciso enfatizar que Fortaleza, naquele período, era uma cidade em plena “belle époque”, 

que se expandia e se “aformoseava”, se “afrancesava” aos moldes da “civilização”. De fato, a 

seca de 1877-9 interrompeu drasticamente o fluxo do processo de remodelação urbana que 

vinha sendo implantado desde 1860. Tal como outras capitais brasileiras, Fortaleza vinha 

sendo alvo de um conjunto de medidas e reformas que buscavam alinhá-la ao modelo europeu 

de civilização urbana. Isso implicava em intervenções para a reorganização do espaço tais 

como a implantação de um novo sistema de traçado urbano nos moldes da Paris reformada 

sob o comando do barão de Haussmann, com avenidas e ruas alinhadas em formato “xadrez”; 

substituição da iluminação de azeite de peixe por iluminação a gás; construção de 

equipamentos urbanos etc. Implicava em práticas de controle higiênico como a construção de 

um novo cemitério, e também no cultivo do gosto e do ideário civilizador pela elite letrada 

organizada em instituições como a Academia Francesa do Ceará, fundada em 1872. Por 

conseguinte, “era necessário ‘civilizar’ e ‘domesticar’ a população, sobretudo os setores 

populares, cujos hábitos e costumes eram tidos como rudes e selvagens pelos agentes daquele 

processo civilizador” (PONTE, 2007, p. 163). O impacto da seca na sensibilidade moderna 

ferida fica patente nesse trecho da edição de 1º. de julho de 1877 de O Retirante: 
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Contempla-nos pasmo o século XIX e o preciso anno de 1877. Lentamente 

trucida-nos n´um horrível cortejo de angustias. A ampulheta polluidora dos 

séculos acaba de recolher seis mezes d´esta era, para as dobras de um 

sombrio passado. Tristes e afflictivas são as noticias, que nos trazem do 

centro todos os peregrinos, que, anhelantemente, de nós se aproximam. 

Coitados, trazem os trôpegos e ávidos passos, na pendida e amarellecida 

fronte, no incerto e desvairado olhar, nas rôtas vestes, que lhes cingem o 

corpo, na face deprimida e lívida, o verdadeiro cunho da miséria e da fome. 

(O Retirante, 1º. De Jul. de 1877
12

)  

  

Isso nos coloca novamente diante do fato de que, como ficou evidente nas 

fotografias de Antônio Correia, na litografia de Bordallo, na cobertura da imprensa, o 

primeiro modelo sensível de conexão entre a apresentação dos fatos e suas formas de 

inteligibilidade (RANCIÈRE, 2005, p. 58) quando   se trata do imaginário sobre a seca no 

Nordeste e o retirante é o binômio compaixão / repulsa. Em certa passagem de Os Retirantes, 

a até então tranquila rotina da paróquia de B.V., núcleo inicial da narrativa, é perturbada pela 

aparição do primeiro grupo de retirantes provenientes da região dos Inhamuns, a mais seca do 

sertão cearense. De fato, apesar das evidências naturais, do prolongamento dos “dias secos e 

ardentes” que devastavam as plantações e as pastagens, da progressiva diminuição dos leitos 

dos rios e dos açudes, dos presságios que anunciavam a iminência de uma longa estiagem, a 

paróquia ainda se mantinha na sequência ordinária dos dias, interrompida pelas devoções para 

atrair chuva. A súbita chegada daquele amontoado de retirantes foi como “um volvo da 

miséria trazida ao templo acintosamente, e ao vê-lo misturava-se a comiseração e o nojo” 

(PATROCÍNIO, 1973, p. 57, grifo nosso).  

Chegamos, assim, ao ponto onde é preciso discutir mais detalhadamente 

sobre esse investimento em formas narrativas que, de algum modo, suscitem a compaixão 

como modo especifico de ver o sofrimento dos retirantes da seca. Laqueur (1995) propõe a 

rubrica “narrativas humanitárias” para definir esse empreendimento estético que consiste na 

abordagem minuciosa do sofrimento de pessoas comuns de modo a tornar evidentes cadeias 

causais que poderiam estabelecer uma ligação entre as ações dos leitores e o sofrimento dos 

sujeitos retratados. Para ele, ao expor com requinte de detalhes as ligações causais entre a dor, 

o infortúnio de uma vítima e as ações humanas de um benfeitor que poderia aliviar esse 

sofrimento, a narrativa humanitária representa a ação de mitigação como moralmente 

imperativa, já que é possível, sob certas circunstâncias resultantes das ações de compaixão – 

                                                 

12
 Edição disponível na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. http://hemerotecadigital.bn.br/o-

retirante/770558, acesso em 05 Set. 2013.   

http://hemerotecadigital.bn.br/o-retirante/770558
http://hemerotecadigital.bn.br/o-retirante/770558
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no caso do flagelo daquela seca caridade e esmolas, observação da moral e dos bons 

costumes, respeito pelos distribuição profícua dos recursos de assistência aos flagelados – 

mitigar ou até mesmo evitar a dor em questão.  

Laqueur (1995) situa a emergência sistemática desse tipo de narrativa no 

humanitarismo do século XVIII. Entre suas principais características formais está a ênfase no 

detalhe, na descrição pormenorizada como forma de obter a maior proximidade possível com 

o real. E o corpo é o objeto privilegiado dessa descrição, não apenas por ser o lócus da dor, 

das injustiças sociais, mas também porque consiste em um elo comum entre os que sofrem e 

os que os ajudariam. Através da descrição detalhada de um sofrimento específico a narrativa 

humanitária oferece, pelo despertar da compaixão, um modelo para a ação social. Laqueur 

(1995) argumenta, a partir de David Hume (1963), que o modo de funcionamento dessas 

narrativas consiste em estabelecer relações específicas entre o leitor e a dor do outro. Somente 

quando esse vínculo se realiza, quando sentimos que a dor do outro chorando poderia ser a 

nossa ou de alguém próximo a nós, somos tocados pela emoção e instigados à ação. Ele 

analisa os usos do boletim médico, da autópsia e do inquérito parlamentar como exemplares 

desse tipo de narrativa na qual o leitor é solicitado a solidarizar-se com o corpo do sujeito em 

questão, a senti-lo de modo vicário e, nessa experiência, posicionar-se enquanto ser humano 

que age no mundo, ainda que apenas em nível de emoção.  

A compaixão se configura, assim, em um sentimento político, um modo de 

lidar com o sofrimento humano qualquer que seja sua natureza: doença, violência, injustiça 

social etc. Bresciani (2006) defende que, a partir do século XIX, a compaixão se torna o 

sentimento organizador da sensibilidade social para com a pobreza.  A autora explica que o 

próprio surgimento do pobre no debate político se dá a partir do esforço para compreender a 

participação popular na Revolução Francesa, portanto sob o impacto do espanto diante das 

multidões amotinadas, movidas pelo instinto de sobrevivência, a reivindicar seu lugar de fala 

no espaço público. Desde então, o fenômeno da pobreza torna-se um tema recorrente 

deslocando a questão da sensibilidade em relação aos pobres do foro íntimo para o plano 

público. A autora destaca que esse debate, no século XIX, retoma proposições de autores 

como Rousseau (1973) e Adam Smith (1983) para estabelecer a compaixão como eixo 

sensível para se lidar, no plano do imaginário social, com a realidade da pobreza nas grandes 

capitais e cidades industriais. Segundo ela, esse escritos podem ser tomados como discursos 

fundadores de uma nova sensibilidade social inspirada na noção estética kantiana do sublime.  
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Para Kant (1993), o sublime é uma experiência estética experimentada na 

excitação espiritual provocada pelo encontro com o informe, o desarmonioso, o tempestuoso, 

o tremendo, cujo modelo por excelência são os fenômenos da natureza em convulsão: 

temporais, mares revoltos, penhascos íngremes, cavernas, cataratas etc.  Essa experiência do 

sublime provocada pelos fenômenos naturais, e que pode também ser acionada por obras de 

arte, implica, segundo Eco (2007) “uma nova sensibilidade diante das ruínas”, abrindo espaço 

para a emergência de formas estéticas nas quais o feio, a dor, o terror, podem ser 

representados sem que se destrua o prazer estético, já que o mal-estar que provocam é 

compensado pelo sentimento de nossa grandeza moral (ECO, 2007, p. 282). Auerbach (2007) 

explica como, no século XIX, se opera uma virada estética que propicia a emergência de 

temas e personagens antes considerados indignos do tratamento literário sério: 

 

Na estética clássica, o tema e a maneira de tratá-lo foram divididos em três 

categorias: o grandioso, trágico e o sublime; depois, o médio, agradável e 

suave; e por fim, o baixo, ridículo, grotesco. Dentro de cada uma dessas três 

categorias havia muitas gradações e casos especiais. Uma classificação deste 

tipo corresponde à sensibilidade humana, ao menos na Europa; não pode ser 

eliminada à força de argumentos. O que o século XIX realizou – e o século 

XX levou ainda mais adiante – foi mudar a base da correlação: tornou-se 

possível abordar com seriedade temas que até então pertenciam à categoria 

média ou baixa e trata-los séria e tragicamente, figurar artisticamente sua 

essência e seu curso. Os temas de Flaubert ou Cézanne, Zola ou Van Gogh, 

não são “neutros; não se pode dizer que sua originalidade consista 

unicamente na novidade ou na perfeição de suas técnicas; não há técnica 

nova ou genial sem novos conteúdos. O fato é que esses temas tornaram-se 

sérios e grandiosos por meio da intensão formal (AUERBACH, 2007, p. 

309-310). 

 

Bresciane (2006) destaca como os escritos políticos do século XIX 

constroem imagens de forte apelo estético e emocional sobre as condições de vida dos mais 

pobres. O impacto provocado pela força dessas imagens, segundo ela, oscila entre dois 

sentimentos. Por um lado, o reconhecimento da injustiça em relação aos pobres. Por outro 

lado, a angústia provocada pela ameaça dessas populações desfavorecidas se rebelarem contra 

a ordem da sociedade civilizada. A compaixão surge, desse modo, como o sentimento que 

apazigua o espírito afetado pela força das imagens de sofrimento que ameaçam a ordem de 

uma sociedade civilizada, na medida em que oferece um modelo para se posicionar diante do 

terrível. Uma passagem do romance A fome, na qual o padre Clemente faz sua ordinária visita 
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aos enfermos no lazareto, dando assistência às vítimas da varíola, ilustra com precisão a 

convergência sofrimento / repugnância/ compaixão / sublime:  

 

[...] a passo lento e grave atravessava aqueles tristes lugares, a habitação da 

dor. Afrontava com coragem e abnegação um espetáculo que lhe repugnava 

a quase todos os sentidos [...]. O padre tinha diante de si o horroroso e o 

sublime! O seu espírito, ao mesmo tempo que se abatia contemplando as 

contingências da vida com o cortejo de dores e misérias, se elevava ao 

incompreensível. O sublime era a caridade. (TEÓFILO, 2002, p. 259-260) 

 

O romance realista, segundo Laqueur (1995), é a forma narrativa com 

potencial óbvio para provocar compaixão por empregar uma variedade de técnicas miméticas 

que, ao mesmo tempo que obscurecem seu caráter ficcional, criam “uma experiência ‘viva’ 

que adquire autoridade pelo fato de ser, aparentemente, um relato da ‘experiência real’ 

(LAQUEUR, 1995, p.245). Auerbach (2011), a partir do romance Germinie Lacerteux (1864), 

dos irmãos Edmond e Jules de Goncourt que, inspirados em fatos reais retrataram as aventuras 

eróticas de uma criada, discute o programa estético que, no século XIX, orienta a inclusão das 

chamadas classes baixas na literatura. Para ele, esse programa se caracteriza, primeiramente, 

pela “extrema mistura de estilos”, ou seja, o diálogo formal com diferentes registros 

narrativos. Ele destaca, por exemplo, o cientificismo, que dá ao romance o estatuto de 

pesquisa social e investigação psicológica pela incorporação de objetos, métodos e modos de 

narrar característicos da ciência. A essa mistura de estilos acrescenta-se argumentos de ordem 

política e social. Essas duas características apontam para uma pretensão de abranger toda a 

realidade social, na qual o povo exercia cada vez mais pressão.  

A concretização desse programa estético no romance levou ao crescente 

interesse pelo singular, pelo extraordinário e até o patológico.  No século XIX a palavra 

“realismo” estava associada principalmente à representação vívida de aspectos feios, sórdidos 

e repugnantes da vida, a imagens feias e repulsivas (AUERBACH, 2011). E não se pode 

negar que “a inclusão do quarto estado no realismo sério foi decisivamente fomentada por 

aqueles que, à caça de novas impressões estéticas, descobriram o atrativo do feio e do 

patológico” (AUERBACH, 2011, 454). Mas, enquanto alguns escritores se limitaram a essa 

atração estética do feio e do patológico, outros – ele cita Emile Zola – colocaram a exposição 

do feio e do repugnante “como incitação para uma ação no sentido da reforma social” 

(AUERBACH, 2011, p. 459). 
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Essa discussão sobre a emergência, no século XIX de uma nova 

sensibilidade perante a pobreza inspirada na noção kantiana do sublime e o lugar central do 

romance realista como forma estética para elaboração dessa sensibilidade oferece um 

fundamento para compreender o processo de construção da imagem do retirante enquanto 

empreendimento estético. Nos romances que inauguram a literatura da seca os que são 

referidos como retirantes propriamente ditos são, via de regra, uma representação genérica de 

subalternidade, uma massa humana, sem individualidade, disforme física e moralmente pelo 

intenso sofrimento. A descrição pormenorizada dos terríveis efeitos da inanição e das doenças 

relacionadas nos corpos desses retirantes, ao mesmo tempo em que provam “a dependência do 

homem em relação à fatalidade das leis naturais”, como é característico do naturalismo 

(BOSI, 2006, p. 182), operam no estabelecimento de um elo sensível com o leitor pela tensão 

terror / piedade. O retirante é, assim, o outro repulsivo que nos ameaça e desafia para o 

encontro com o sublime. Nesse sentido, é forçosa a demarcação do estado de sub-humanidade 

a que o homem é reduzido pelas misérias da seca. A degenerescência o coloca na condição de 

besta humana que se revela tanto na aparência física quanto no comportamento. Patrocínio, na 

primeira descrição detalhada de um grupo de retirantes em seu romance, evoca a imagem de 

animais (sapo, rãs) para elaborar comparações com os corpos dos retirantes: 

 

Nos rostos escaveirados, a máscara da fome estagnava-lhes os olhares numa 

quietação comatosa, e dava-lhes às fisionomias a acentuação do idiotismo. O 

desleixo enxovalhava a mocidade, envilecia a velhice e deformava a 

meninice. Uma velhinha de pele pergaminhada, já não podendo suster-se nas 

pernas fatigadas, sentou-se covando um colo mostrando os pés inchados, 

com profundos vincos das correias das alpargatas. Pestanejando silenciosa, 

com os braços descaídos, lembrava-se a gente das parcas sombrias que o 

cinzel assenta sobre os túmulos. Duas mulheres, que traziam nos braços os 

filhos cobertos com uns farrapos, esforçavam-se debalde por acalentá-los: as 

crianças, ao contato daqueles seios muxibentos, vagiam com o ruído fraco e 

triste dos sapos magnetizados. As moças, meio corpo em camisa, deixando a 

descoberto os colos queimados pelas soalheiras e empastados por escuras 

mascarras de suor e poeira, pareciam as personificações do desânimo. Os 

seus olhos cearenses, olhos cheios de erupções de altivez, ou de humildades 

de escrava, conservavam-se baixos, como se quisessem defender-lhes os 

seios virgens, que tufavam no morim encardido das camisas puídas. As 

crianças completavam o quadro: vestidas com umas camisolas que mal lhes 

cobriam os ventres hidrópicos, cabelos emaranhados e piolhosos, olhos 

ictéricos, o tórax deprimido, braços e pernas atrofiados, pés inchados até os 

artelhos, assemelhavam-se a rãs mortas. Perfiladas e seguras aos vestidos das 

mulheres, chupando gulosamente os dedos, narravam no seu semblante 

bisonho uma longa história de sofrimento (PATROCÍNIO, 1973, p. 57-58).  
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Em Domingos Olímpio, numa descrição de crianças retirantes que 

perambulam pela feira em busca de restos de comida, a animalização não emerge de uma 

comparação, mas é uma realidade nos próprios corpos dos infantes, que além da aparência 

sórdida, já se comportam como bestas. Perderam a capacidade de falar, rir ou chorar como os 

humanos e rangem os dentes tal feras quando ameaçados: 

 

[...] deslizava a intérmina torrente de retirantes andrajosos, esquálidos, 

torpemente sórdidos, parando de porta em porta, a mendigarem uma 

migalha, ossos, membranas intragáveis, os resíduos destinados a repasto de 

cães. No largo da feira, a aglomeração asfixiava em redor das vendas 

ambulantes de mantimentos, expostos em caixões, sacos [...]. Magotes de 

crianças nuas, de hedionda magreza de esqueleto, de grandes ventres, obesos 

e lustrosos como grandes cabaças, lançavam olhares, terríveis de avidez, 

sobre pilhas de rapaduras, grandes medidas de quarta, desbordantes de 

farinha e feijão, pencas de bananas, rimas de beijus, alvíssimas tapiocas, 

montes de laranjas pequeninas e vermelhas, colhidas na véspera, nos 

pomares murchos de Meruoca. Os míseros pequenos, estatelados ao tantálico 

suplício da contemplação dessas gulodices, atiravam-se às cascas de frutas 

lançadas ao chão, e se enovelavam, na disputa desses resíduos misturados 

com terra, em ferozes pugilatos. Era indispensável ativa vigilância para não 

serem assaltadas e devoradas as provisões à venda, pela horda de meninos, 

que não falavam; não sabiam mais chorar, nem sorrir, e cujos rostos, 

polvilhados de descamações cinzentas, sem músculos, tinham a imobilidade 

de couro curtido. Quando contrariados ou afastados pelos mercadores aos 

empuxões e pontapés, rugiam e mostravam os dentes roídos de escorbuto. 

Eram órfãos quase todos, ou abandonados pelos pais; não sabiam os próprios 

nomes, nem donde vinham. Privados de memória, bestificados pela carência 

de carinhos, anestesiados pelo contínuo sofrer, eram esses pequeninos 

mendigos gravetos de uma floresta morta, despedaçados pelos vendavais, 

destroços de famílias, dispersadas pela ruptura de todos os laços de 

interesses e afetos. Às vezes, a morte os surpreendia durante o sono, junto de 

um tronco ou na soleira de uma porta. Trespassavam como pássaros, sem 

contorções, sem estertor, sem um gemido, silenciosos, tranquilos, num 

sossego de morte, num sossego de liberdade (OLÍMPIO, 1998, p. 80-81).  

 

Mas é Rodolfo Teófilo que leva às últimas consequências a descrição dos 

efeitos devastadores da seca sobre os corpos dos retirantes. Sobretudo na primeira parte do 

romance, intitulada Êxodo, vê-se, pelos olhos horrorizados, mas sempre benevolentes, do 

protagonista Manuel de Freitas, uma sucessão de cenas escabrosas relatando, com requinte de 

minúcias, a condição abjeta a que chegam as vítimas das secas, destituídas de toda 

humanidade, como nesse trecho em que Manuel de Freitas percebe a aproximação de um 

vulto no local onde arranchara-se com a família, e acaba se deparando com uma besta 

humana: 
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Freitas, por mais atenção que prestasse ao vulto, não lhe divulgava as formas 

e muito menos as feições; não sabia que espécie de animal era. Parecia-lhe 

onça, raposa ou cão monturo. O fato é que o bicho farejava ou espreitava. O 

fazendeiro, apercebendo melhor o animal, se lembrou dos famintos. Um 

homem a andar de gatinhas no último período da fome, a farejar migalhas, 

seria possível. Não perdia um só movimento do vulto, e com a mão no cabo 

do terçado, esperou. Aproximou-se mais e pôde ser reconhecido. Não era 

bicho mas um homem que a fome reduzira a bicho. Chegando dentro do 

quiosque pôs-se de pé. Do chão alevantou-se o esqueleto, que media mais de 

um metro e meio, e tinha a hediondez dos espectros. O tronco largo e bem 

desenvolvido mostrava ter sido vestido de carnação vigorosa, que havia 

consumido a fome e deixado nuas as vértebras e as costelas. O espinhaço, 

como uma coluna de nós, apenas coberto de pele, deixava contar os ossos. A 

ele se articulava a cabeça, um pouco mais vestida do que uma caveira, com 

um rosto esquálido, a fisionomia carregada de ferocidade de animal faminto. 

Os dentes completos, de branco esmalte, sem lábios mais que os cobrissem, 

num riso perene de ironia e mofa, brilhavam em lúgubres cintilações, mais 

horripilante tornavam-lhe a figura. O olhar era vago. As pupilas dilatadas 

quase tocavam o disco da íris, que lhes servia de debrum, e sepultadas no 

fundo das órbitas davam à caveira uma expressão de vida, mas de vida de 

fera. Os braços se estiravam ao longo do tronco envolvidos na pele, que, 

tendo perdido a frescura e macieza, enrugada e áspera, parecia de 

amarrotado pergaminho. As pernas magras, apenas os ossos e um quinto da 

musculatura, cambaleavam com o peso da carga, pelancas e ossos. O 

abdômen retraído e colado à espinha deixava perceber as cristas dos ilíacos e 

forma da bacia. [...] Aquela nudez obscena que o delírio famélico expunha 

sem rebuço, sem consciência, mas também sem sensualidade; à vista de um 

esqueleto, mas de um esqueleto com sexo o aterrava [...]. O infeliz coçou-se, 

roeu as unhas com gula e desespero, rangeu os dentes, mastigou a saliva e 

articulou com dificuldade – fome – mas em um som abafado e todo gutural. 

[...] O fazendeiro compreendeu que estava diante de uma besta humana; e 

procurou dominá-la [...] mas o faminto nem ouviu e muito menos obedeceu à 

ordem. [...] Num ímpeto de cólera e irritado com a teimosia do bruto, fere-o 

no antebraço. O faminto leva a ferida à boca e, com uma avidez que desarma 

e comove Freitas, suga o sangue que sai do ferimento, um sangue incolor 

com o dos insetos. A sucção era feita com uma gula infrene. O faminto 

parecia querer sugar pela ferida todos os líquidos do corpo. Nem uma gota 

mais vertendo o ferimento, começou a comer as próprias carnes! Freitas, 

com surpresa e mágoa, notou que o desgraçado se devorava em vida. Era 

preciso retirá-lo do rancho e procurar alimentá-lo. Como conduzi-lo se o 

contato de seu corpo era tão repugnante como o de uma aranha-

caranguejeira? Se fedia tanto como uma carniça? Pôde dominar a 

repugnância de seus nervos, e, largando o terçado, tomou o faminto nos 

braços, e levou-o a vinte metros do rancho. Aí, deixou-o e voltando ao 

quiosque, preparou um pouco de mingau, que levou ao retirante. O infeliz 

tinha caído no marasmo [...]. O fazendeiro assim mesmo procurou alimentá-

lo, mas embalde; os queixos cerrados não permitiram a passagem de corpo 

algum. A morte foi imediatamente precedida de uma horrível convulsão. 

Distendidos e contraídos os músculos em espasmo violento, num minuto, a 

vida cessou com todas as suas misérias (TEÓFILO, 2002, p. 61-63).  
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O retirante típico é desenhado nessas obras, em diferentes níveis, como o 

antípoda do sujeito humanista. Seu rosto escaveirado, sua pele áspera e enrugada como um 

pergaminho pela exposição ao sol, seu olhar ora atônito ora obcecado, seu corpo disforme por 

atrofiamentos e inchações, ulcerado, incapaz de se perfilar em postura ereta, mal coberto de 

andrajos ou em nudez repulsiva, obscena, sem sensualidade, exalando podridões, enfim, sua 

fisionomia profundamente alterada pelo sofrimento faz dele um ser inqualificável, que desafia 

o exercício cultural e estético da representação, seja na  imagem fotográfica, na litografia e, 

mais ainda, na escrita moderna realista que se esforça para acionar imagens (“esqueletos 

automáticos”, “esgalhos enfezados”, “magotes heroicos”, “esmolambados”, “varas estéreis” 

etc.) que se aproximem do terror que sua presença inspira.  

Em casos extremos, como os descritos por Olímpio e Teófilo, a fome o 

destitui totalmente da razão e o põe fora da linguagem. Sua comunicação se restringe a 

grunhidos e gestos ressabiados ou violentos. Desarrazoado, perde toda noção de civilidade, de 

trato, de reconhecimento de si mesmo e dos outros como sujeitos. Move-se por puro instinto 

de sobrevivência, sendo capaz de cometer atrocidades para saciar a fome e a sede. Os relatos 

de antropofagia são emblemáticos dessa condição de bestialidade, último estágio do 

sofrimento do retirante. Além do “delírio famélico” que leva a “besta humana” que tentara 

assaltar o rancho de Manoel de Freitas a comer o próprio braço, Patrocínio dedica todo um 

capítulo a “um fato que parecia estar fora da natureza humana” e que deixou a população de 

Quixadá “cheia de espanto e horror”. Uma certa Maria, movida pela desgraça da fome, vendo-

se “abandonada pelos seus”, perdida numa estrada, sem forças para carregar os dois filhos 

prostrados de cansaço, “começou a pensar tumultuosamente sobre o destino que lhes restava”. 

Cogitou abandoná-los, “mas o coração prendeu-a”. Lembrou-se, então, que “para as bandas 

do Crato uma mulher havia comido o filho”. Se, a princípio, “esta recordação horrorizou-a”, 

pouco a pouco, “a razão mergulhou-se em trevas” e ela não refletia mais. A sorte tirada com 

dois pauzinhos determinou o destino do mais velho. Diante de uma multidão “comovida até 

às lágrimas”, ela termina a confissão descrevendo o golpe fatal: “de um salto agarrou pelos 

cabelos a mísera vítima, levantou-a até à altura dos lábios, cobriu-a de beijos pela última vez, 

como a jibóia cobre a presa de baba, e perdeu de todo a cabeça” (PATROCÍNIO, 1973, p. 

121-122).  

Olímpio, refletindo pela mente de sua personagem Terezinha, observa que o 

abandono ou assassinato de crianças, pais que traficam filhas impúberes e outros crimes, 

fazem parte “desse “espetáculo de todos os dias, na sua monotonia sinistra”, que já não 
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impressionava mais, “porque se habituara à vizinhança da miséria nas formas mais lúgubres e 

vis”. E tantas cenas de horror já havia presenciado entre os retirantes, que era “como se o 

concurso de todas de todas as dores e de todas as baixezas, condensando-se em enorme e 

fantástico suplício, os houvesse transformado em monstros hediondos, rebalçando-se em 

lances trágicos de ferocidade inconsciente” (OLÍMPIO 1998, p. 124). Já a personagem 

Augusto Feitosa, de Os Retirantes, conspirando a morte do vigário Paula, o vilão do romance, 

cogita se favorecer desse estado de afrouxamento moral entre os retirantes provocado pela 

fome para contratar assassinos, uma vez que o povo “já não hesitava diante de questões de 

honra; vendia esposa, filhas e irmãs ao primeiro preço, alijando-as depois com a facilidade 

com que náufragos lançam ao mar os designados pela sorte (PATROCÍNIO, 1973, p. 279). 

Observe-se a menção recorrente às mulheres e crianças como vítimas desses 

crimes. De fato, por sua própria condição subalterna em relação ao homem na sociedade 

novecentista, esses sujeitos são alvos privilegiados tanto da sevícia quanto da compaixão. 

Analisando os significados atribuídos pelos setores ilustrados aos retirantes cearenses da seca 

de 1877, Neves (2003) observa que o sentimento de que a ordem e a civilização se achavam 

ameaçadas por essas forças obscuras despertadas pelo instinto de preservação da vida, 

acarreta uma ênfase na corrupção dos valores cristãos. Sabendo que a família em seu modelo 

patriarcal e patrimonialista está no centro desses valores que escoram a vida civilizada 

moderna, a dissolução dos vínculos familiares e os crimes cometidos pelos pais contra os 

próprios filhos assumem uma dimensão particularmente horripilante, o que faz da moralidade 

uma das questões centrais na construção do referente do retirante nessa literatura da seca em 

sua fase naturalista.  

A esse respeito, Patrocínio decreta que, corrompido pela fome que o 

transformara em fera, o povo “já havia esquecido todas as noções e perdido todos os nobres 

traços morais que elevam o cearense ao grau de povo essencialmente digno” (PATROCÍNIO, 

1973, p. 279). E um dos efeitos mais perniciosos dessa degeneração moral provocada pela 

seca é o defloramento e a prostituição das filhas dos sertão. É recorrente na crítica da obra de 

Patrocínio a constatação de que a degradação dos valores morais e dos costumes tradicionais 

entre os retirantes chocou mais o escritor do que a fome e a miséria (NEVES, 2006, p. 84; 

MOTTA, 2008, p. 97). Vejamos um dos trechos de Os Retirantes em que autor expressa 

contundentemente o horror diante dessa situação: 
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O leilão da honra tornou-se um fato comezinho entre os desgraçados. Os 

maridos, os pais acossados pela fome entregavam esposas, irmãs e filhas à 

libertinagem a mais desenfreada, para dela tiragem a subsistência. A 

prostituição, esta nódoa que outrora não se lavava nunca mais aos olhos do 

povo sertanejo, tornou-se uma coisa comezinha, a respeito da qual não se 

discutia (PATROCÍNIO, 1973, p. 257).  

 

Além dessas manifestações mais diretas, o tema do aliciamento das jovens 

retirantes é incorporado à própria trajetória dos personagens e é uma ameaça que paira sobre 

os três protagonistas. Eulália é deflorada pelo vigário Paula e assediada em várias ocasiões até 

que, vendo-se totalmente acuada pela absoluta falta de recursos para proteger a tia e as irmãs 

mais novas, cede à abordagem de uma cafetina da capital, sendo esse o clímax de seu 

processo de degeneração. Suas irmãs mais novas só escapam às tentativas de aliciamento por 

conta da proteção de Eulália e da tia. Luzia é constantemente importunada pelo soldado 

Crapiúna, segurança do abarracamento onde ela se alojou com a tia, e morre defendendo a 

própria honra com um dos olhos do agressor na mão. Manuel de Freitas, por sua vez, tem a 

honra de sua filha Carolina ameaçada pela obsessão de Simeão de Arruda, comissário 

distribuidor de socorros públicos. E são inúmeras as referências à prostituição como prática 

corriqueira nos abarracamentos, sempre sob a rubrica do horror e da comiseração.  

Em linhas gerais, a percepção dos autores é que a prática da prostituição 

naquelas circunstâncias resulta do encontro entre o desleixo moral dos retirantes provocado 

pela necessidade e a libidinagem de pessoas em posição de poder porque detêm recursos 

materiais ou por ocuparem posições de comando, podendo de algum modo favorecer as 

vítimas. É o que sentencia, por exemplo, a personagem vigário Belmiro, de Os Retirantes, ao 

sondar o comissário do abarracamento sobre a possibilidade de aliciamento de uma jovem 

retirante: “É; em tempos de calamidade é muito difícil que a pobreza possa conservar-se pura. 

Lá diz o rifão: ‘Quando a necessidade bate pela porta da frente a virtude sai pela dos fundos’” 

(PATROCÍNIO, 1973, p. 62). É assim que Crapiúna se acerca de Luzia, inicialmente com 

“saudações reverentes, palavras de ternura e erotismos incontinentes, olhares e gestos de 

desejos mal sofreados”, para depois, “mostrando-lhe um grosso anel de ouro”, oferecer a 

recompensa: “Olha a memória de ouro que tenho para ti... Não te zangues com o teu 

mulato...” (OLÍMPIO, 1998, p. 18). Já o comissário do “abarracamento T...”, em Fortaleza, 

descrito por Patrocínio como homem cuja fama “inspirava a maior confiança a quantos se 

aproximavam de si” e devotado à sua numerosa família “a quem mostrava adorar”, respeitoso 

a ponto de só falar aos retirantes na presença dos filhos, recebe a tia e as irmãs de Eulália 
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“bondosa e compassivamente”, instalando-as num “quarto pobre, mas decentemente 

mobiliado”. Nos dias que se seguiram, esforçou-se “por se tornar cada vez mais amável e 

acessível. Distribuiu roupa pela família, e contemplou-a na lista das viúvas que recebiam 

pensão semanal”. Contudo, tão logo as senhoras, sinceramente impressionadas com as 

atenções, relaxam suas desconfianças, ele forja uma situação para ficar a sós com Chiquinha, 

na despensa do abarracamento. “Caiu então a máscara ao hipócrita”, que só não consegue seu 

intento porque é intimidado pela honradez da moça e, posteriormente, ludibriado por D. Ana, 

que, fingindo que lhe concederá a sobrinha mais nova, melhor ainda que Chiquinha, foge com 

as moças no meio da noite (PATROCÍNIO, 1973, p. 244-249). A família de Manuel de 

Freitas, igualmente, torna-se alvo dos favores de Simeão de Arruda. Casado com filhos, 

Simeão consegue por indicação de amigos a nomeação para comissário de um dos 

abarracamentos da capital, “emprego este cuja remuneração constava apenas de sessenta mil-

réis mensais”, mas que aceitou, “disposto a fazer dele um meio de vida honesto como 

qualquer outro”, já que “pensava como muita gente pensa: furtar do governo não é furtar”. 

Apaixona-se por Carolina, “que seduziria, custasse o que custasse”. Se a simpatia e gratidão 

dos pais, granjeada com repetidos favores, não fosse suficiente, “lançaria mão de uma arma 

poderosa e terrível – a miséria. Havia de rendê-los pelo dinheiro ou pela fome”. E “todos 

esses pensamentos ocorreram-lhe durante a noite, no leito, ao lado da esposa” (TEÓFILO, 

2002, p. 158-166). 

Analisando a forma como Patrocínio e Teófilo retrataram a prostituição 

entre os retirantes em seus romances, Neves (2003) destaca como esses autores hierarquizam 

as personagens vítimas de aliciamento segundo sua posição no quadro da moralidade 

burguesa. A Eulália de Patrocínio, que perde o pai, ou seja, a tutela masculina, se envolve 

com um padre corrupto e sedutor, enfrenta, como já mencionado, uma saga de degradação 

progressiva que a levará a prostituir-se para salvar as irmãs mais novas do mesmo destino. 

Irina, por sua vez, educada nos mesmos valores que a amiga, jamais se afasta do pai, que a 

protege até a morte da sedução que persegue as retirantes. A morte do pai coincide com o 

reencontro de sua antiga paixão, o jovem Augusto Feitosa. Desse modo, a personagem que se 

manteve sob o amparo masculino, jamais se corrompe, sendo compensada ao final “por um 

casamento seguro e um futuro garantido, no seio de uma família sólida, tradicional e 

abastada”. (NEVES, 2003, p. 185). Já Teófilo, diferencia a trajetória de duas vítimas do 

comissário Simeão de Arruda. Carolina, filha de Manuel de Freitas, portanto de origem 

abastada e educada em obediência aos valores sertanejos, resiste heroicamente às investidas 
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do sedutor, contando para tanto com a proteção do pai e de um pretendente honesto. Já a 

cabocla Vitorina, órfã de retirantes pobres, se torna uma presa fácil para o aliciador.  Uma 

noite de “bacanal” é articulada por ele em combinação com Quitéria do Cabo, chamada de 

“feiticeira”, justamente para “deflorar” Carolina. Mas a moça acaba recusando 

obstinadamente as tentativas da velha de atraí-la alegando tratar-se de uma trezena. 

Desalentado com a ausência da moça, Arruda se dá conta da presença de Vitorina, que tinha 

sido levada por outras mulheres e se achava assustada a um canto, chorando. Descobrindo 

tratar-se de uma “virgem” de apenas quatorze anos, Arruda decide: “não seria Carolina a 

vítima; seria Vitorina”. Depois de ser alcoolizada, a moça “num automatismo absoluto, 

entregava-se sem resistência”. Deixa a festa ao amanhecer “incorporada às prostitutas”, 

“inconsciente de sua perdição” (TEÓFILO, 2002, 225). Se considerarmos com Bachelard 

(2008) que de “todas as matérias do mundo, a aguardente é a única tão próxima da matéria do 

fogo”, novamente temos uma imagem do fogo, associado à seca, como mecanismo de 

degenerescência, no caso, fogo que se bebe, fogo da festa, “o verdadeiro fogo móvel, o fogo 

que diverte na superfície do ser, que brinca com sua própria substância, liberado de sua 

própria substância, liberado de si”, o “fogo-fátuo doméstico, o fogo diabólico no centro do 

círculo familiar” (BACHELARD, 2008, p. 124).  

Neves (2003) usa esses dois episódios para demonstrar como os padrões de 

desigualdade social [...] se reproduzem na economia da sedução” (NEVES, 2003, p. 185). 

Quero acrescentar a essa observação a manipulação dos destinos dos personagens em torno do 

tema da prostituição para estabelecer vínculos sensíveis que orientem o posicionamento do 

leitor pela via da compaixão. Tal como as descrições minuciosas dos detalhes dos corpos 

corrompidos pela fome e pelas doenças, a descrição da corrupção dos costumes serve para 

destacar a dimensão moral da sub-humanidade do retirante e, assim, gerar um elo entre o seu 

sofrimento e o leitor. O tema da degenerescência moral é demarcado não apenas pelos relatos 

desses episódios de assassinatos, abandonos de infantes, antropofagia, prostituição etc. Há, ao 

mesmo tempo, uma recorrente demarcação da nobreza de caráter original do sertanejo. 

Patrocínio exalta repetidamente o que chama de “coração cearense”, cuja marca principal é a 

da solidariedade: 

  

O nobre coração cearense revelava-se inteiro em tamanha espontaneidade. A 

desgraça encontrava ainda a fraternidade dos tempos prósperos, em que 

surpresas delicadas vinham honrar o trabalho e arraigar o sentimento de 

solidariedade entre os vizinhos. Corria a notícia de que um amigo andava a 
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convidar gente para fazer uma derrubada. Calavam-se os vizinhos e, certos 

do dia em que devia começar o trabalho, lá iam de véspera invadir a mata 

com os golpes dos seus machados e foices, afiados pela amizade a mais 

sincera. Quando o proprietário levava a sua gente para o trabalho, mãos 

desconhecidas já o haviam feito. Foi este sentimento o que ouviu o pedido 

do esposo da moribunda (PATROCÍNIO, 1973, p. 87).  

 

A solidariedade é demonstrada nas atitudes dos próprios personagens, 

sobretudo os heróis da narrativa, evidentemente. Quando uma massa de retirantes se instala 

em B.V., Eulália e sua irmã Chiquinha “aceitam entusiasticamente a proposta de fazer parte 

de um grupo de virgens encarregado de tratar das crianças e dos enfermos no abarracamento. 

“- É uma obra de caridade; assim é que devem ser tratados os infelizes...” (PATROCÍNIO, 

1973, p. 109). Eulália, ao longo de toda a narrativa, apesar dos sofrimentos, jamais se deixa 

corromper nessa virtude da compaixão. Seus grandes gestos como heroína são exatamente 

aqueles em que, em prejuízo de si mesma, decide ser misericordiosa para com o próximo. 

Uma das ações culminantes desse traço de caráter, que na obra adquire a dimensão de herança 

de sua estirpe de “fidalga da roça”, é doar metade dos víveres que a manteriam durante a 

retirada à família de Mundica, sua inimiga declarada, que encontra na estrada em vias de 

morrer de fome, já com “a respiração dificultosa dos moribundos” (PATROCÍNIO, 1973, p. 

110).  

Outro atributo evocado é “a resignação hereditária do cearense”.  A 

dimensão heroica do sofrimento do sertanejo retirante emerge quando ele exercita sua 

capacidade de enfrentá-lo com submissão que lhe é peculiar: “os sombrios e maltrapilhos 

caminheiros, cheios de heroicidade do instinto da vida, não desanimavam, porém; seguiam 

sempre com a resignação e o passo tardo dos bois encangados, submissos à voz do carreiro e 

ao morder do aguilhão” (PATROCÍNIO, 1973, p. 42). Olímpio evoca “as telas imortais de 

Rembrant e Espanholeto”, para desenhar, a partir de um gesto cotidiano simples em que 

Teresinha, amiga que divide uma morada miserável com Luzia e a Tia no abarracamento, 

acende uma candeia de azeite ao final do dia, “um quadro admirável e emotivo, cena íntima 

da pobreza sofredora e resignada” (OLÍMPIO, 1998, p. 48), numa das poucas imagens do 

fogo disciplinado pelo espírito civilizado, brando, aconchegante, sereno, símbolo do repouso, 

convite ao repouso e ao devaneio, portanto símbolo de humanidade, já que “não se entregar ao 

devaneio diante do fogo é perder o uso verdadeiramente humano e primeiro do fogo” 

(BACHELARD, 2008, p. 23). Os retirantes que não se deixaram corromper, para esse autor, 

são “restos de uma raça de trabalhadores heroicos e fortes, desbaratada sob o látego do castigo 

do céu” (OLÍMPIO, 1998, p. 125). Um exemplo dessa resignação heroica é o pai da 
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personagem Terezinha que ela reencontra na condição de retirante: “na postura, nos andrajos 

e na voz soturna e firme, corporizava a nobreza da miséria resignada, da miséria superior” 

(OLÍMPIO, 1998, p. 127).  

A solidariedade e a submissão, como se vê, adquirem o estatuto de virtudes 

impressas no caráter sertanejo cearense. Ele é um ser estático, apegado à terra, que “prefere a 

penúria a abandonar o torrão natal”. Somente quando a seca e a fome desorganizam seu 

mundo, quando a “cova escancara-se-lhe aos pés de modo que o menor passo no solo de seu 

berço despenhá-lo-ia para sempre nessa pavorosa garganta, cheia de mistérios e de assombros, 

o desgraçado despede-se das suas charnecas, da sombra das suas carnaubeiras” 

(PATROCÍNIO, 1973, p. 182). Ele não rompe com seu mundo por causa da desigualdade 

social e da opressão política ali existentes, mas em função de um fenômeno da natureza lido 

como uma fatalidade.  

A revolta, portanto, é um elemento estranho a essa natureza. De fato, as 

imagens de revolta de uma parte dos retirantes tem nas obras o mesmo tom dramático e a 

mesma função daquelas que esmiúçam seus sofrimentos: causar impacto emocional, despertar 

o terror, para suscitar a compaixão. Os motins dos retirantes são representados como pura 

excitação coletiva motivada pelo desvario da fome e os retirantes, longe de possuírem 

autoconsciência como sujeitos políticos, precisam ser motivados por lideranças de espíritos 

fortes ou manipulados por partidários de facções políticas infiltradas. Num dos episódios de 

revolta popular relatados em A Fome, Manuel de Freitas cruza na estrada com uma massa de 

“famintos de todas as idades e sofrendo o suplício de Tântalo”, mais de “mil infelizes, magros 

e esfarrapados” que cercavam um comboio que transportava farinha do governo para o 

socorro dos flagelados do interior e “pediam aos comboieiros punhados de farinha, para matar 

a fome”. A indignação de Freitas atinge o limite do suportável quando uma retirante se 

aproxima dos três comboieiros e “de joelhos apresenta o filho, uma criancinha a expirar de 

fome, e pede um pouco de farinha pelo amor de Deus. Uma bofetada tremenda, dada por um 

dos comboieiros, fá-la rolar no chão, por cima do filho”. Ferido no seu senso de solidariedade 

hereditário, o ex-coronel “vai à mata próxima e volta armado de cacete e terçado”. Suas 

palavras de comando:  

 

Acordaram nos famintos um resto de energia, um último esforço de vontade, 

e onda de criaturas imóveis e súplices moveu-se na direção dos contendores. 

A multidão se revolucionava, seguia movida unicamente pelo instinto de 
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conservação. Todos avançavam, tendo em mira a farinha defendida pelos 

freteiros; os mais fracos os seguiam também, mas de gatinhas ou de rastos, 

como répteis. Depois de uma marcha de minutos, uma confusão infrene, 

como se o delírio famélico houvesse acometido a todos e alucinado, tornava 

mais revolta a onda dos famintos, que se movia sempre ao som de gritos, 

gemidos e prantos (TEÓFILO, 2002, p. 77). 

 

Observe-se que, tais como a besta humana que comeu o próprio braço, a 

multidão de retirantes é possuída por um “delírio famélico”, sendo movida “unicamente pelo 

instinto de conservação”. Apesar de serem mais de mil retirantes, os três freteiros “os tinham 

maltrado, esmurrando alguns” e somente sob a liderança de Freitas num “último esforço de 

vontade”, eles foram capazes de se insurgir. Essa perspectiva da passividade do retirante, que 

somente se rebela em situação de desespero provocado pela fome pode ser constatada também 

num episódio de Os Retirantes no qual Eulália é atemorizada pelo relato de que, na véspera de 

sua chegada à vila, um grupo de famintos “açulados pela fome, arrobaram o armazém do 

governo e tentaram assassinar um dos comissários”. Mais do que pela ação revoltosa, a moça 

se sente ameaçada pela violência da punição “tremenda de severidade e de justiça” do 

governo local contra os revoltosos: “Não só os chefes do assalto foram presos e metidos no 

tronco, mas as próprias mulheres foram vesgastadas em público”, e como os governantes 

consideraram apenas o depoimento dos empregados do armazém para identificar os rebeldes, 

“muitas pessoas, que não haviam tomado parte no acontecimento, foram castigadas” 

(PATROCÍNIO, 1973, p. 137).  

Em outro episódio revoltoso, numa pequena vila “feliz nos tempos normais 

da província”, mas agora “agora uma das mais flageladas”, a rebelião tem início quando, 

“indignado pelas delapidações escandalosas, [o novo presidente da província] resolvera 

suspender as remessas de gêneros para o interior” e estimular a migração dos flagelados para 

a capital e cidades mais próximas. Adversários políticos do governo e alguns beneficiários do 

esquema de desvio dos recursos, “trabalhando na sombra, conseguiram dar começo a um 

movimento popular”.  

Os retirantes, em massa, acometeram o armazém em que se guardavam os 

socorros públicos, e à viva força dividiram os despojos do assalto, com os 

quais deviam prover-se durante a retirada para a capital. Em vão as 

autoridades procuraram descobrir quem tinha sido o amotinador que havia 

conseguido emprocelar a onda estagnada dos famintos; vários nomes de 

influências políticas eram repetidos, mas a acusação contra eles não podia 

ser seriamente feita, visto que, era sabido, eles não se comunicavam 

diretamente com os retirantes (PATROCÍNIO, 1973, p. 157.  
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Mais uma vez, a “onda estagnada dos famintos” não se move por si, mas 

obedece a uma voz de comando. Essa submissão é também constantemente enfatizada por 

Olímpio, no qual se exacerba a concepção da seca como uma fatalidade externa à estrutura 

social. Para o escritor,  o sertão é como “terra de maldição ferida pela ira de Deus” 

(OLÍMPIO, 1998, p. 20) e “na gloriosa harmonia dos astros, na expansão soberba da vida 

universal, a terra cearense era a nota de contraste, um lamento de desespero, de esgotamento 

das derradeiras energias, porque o sol sedento lhe sorvera, em haustos de fogo, toda a seiva” 

(OLÍMPIO, 1998, p. 33). Temos, assim, a imagem do fogo acionada à impureza, maldição, 

pecado, trazendo à tona uma convicção profunda, inconsciente, que associa o fogo à 

sexualidade, como explica Bachelard (2008):  

É fácil compreender que o fogo seja, às vezes, signo do pecado e do mal [...]. 

Toda luta contra os impulsos sexuais deve [...] ser simbolizada por uma luta 

contra o fogo. Poderíamos facilmente acumular textos onde o caráter 

demoníaco do fogo seria explícito ou implícito. As descrições literárias do 

inferno, as gravuras e os quadros que representam o diabo com sua língua de 

fogo, dariam ensejo a uma psicanálise bastante clara (BACHELARD, 2008, 

p. 149).  

 

 

A seca surge, assim, como um fruto do pecado. Os retirantes, por sua vez, 

têm uma consciência submissa de que “pagam seus pecados”. Desse modo, no Curral do 

Açougue, onde se passa toda a ação, havia especial cuidado “para manter a ordem, pois não 

raro rixavam e se engalfinhavam mulheres, ou se esbordoavam homens por fúteis pretextos: 

houvera mesmo sérios conflitos e lutas sangrentas, tão abatido estava, naquela pobre gente, o 

senso moral” (OLÍMPIO, 1998, p. 17). As rebeliões, assim, desde as pequenas brigas aos 

conflitos mais graves, são motivadas pelo arrefecimento moral provocado pelo sofrimento.  

Retratada dessa forma, a revolta adquire foro de anomalia do caráter 

essencialmente pacífico e submisso do sertanejo. Em suas condições normais ele é de bom 

trato, hospitaleiro e nobre de intenções e valores. É a fome e o sofrimento que lhe anuviam a 

razão, transformando-o em fera, em massa manobrada pelo puro instinto de sobrevivência ou 

por indivíduos mal intencionados. Os relatos de eclosão de movimentos revoltosos nos 

romances com tons fortemente sentimentais, ênfase na situação de penúria que leva ao 

desespero e dele para a insanidade, têm a nítida orientação estético-política de inspirar o 

sentimento de compaixão, o que pode promover o obscurecimento da consciência crítica do 

leitor, na medida em que sua sensibilidade é orientada para o assistencialismo. O horror diante 

da possibilidade das multidões de miseráveis amotinadas é o motor dessa incitação narrativa 
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da compaixão que tem uma função política muito clara: o estímulo de ações de mitigação 

como forma de evitar o caos de uma revolução. Como observa Neves (2003): 

 

Um “levante geral dos pobres”, em um contexto de miséria e sofrimento e de 

ações legitimadas pela seca, pareceria mais plausível do que nunca. As ações 

de caridade e proteção, assim, como parte desse “pacto entre desiguais”, 

tornam-se mais do que necessárias, mas plenamente urgentes, articulando 

um ambiente “emergencial” em que surgem como solução imediata e 

conhecida (NEVES, 2003, p. 172). 

  

Procurei demonstrar o complexo processo estético-político que teceu, ao 

final do século XIX, a imagem do retirante na forma como a conhecemos até hoje, destacando 

o papel central do romance realista-naturalista que tematizou a grande seca de 1877 a 1879 

nesse processo. O fenômeno da seca com proporções de calamidade se repete 

sistematicamente ao longo do século XX, dando ocasião para o retorno e a sedimentação 

dessa imagem na cultura. Veremos a seguir como, a partir de seu retorno sistemático no 

chamado “romance de trinta”, essa imagem se desprende dos contextos específicos e passa a 

vagar livremente na cultura como fantasma. 
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2 O RETIRANTE COMO “EXCLUÍDO” NO ROMANCE DE TRINTA 

 

Uma composição em preto e branco nos moldes da xilogravura. No primeiro 

plano, em positivo, vê-se cinco figuras humanas, com destaque para o homem que ocupa o 

centro do quadro, corpo projetado para frente sob o peso de duas trouxas. A maior apoiada em 

suas costas e controlada pela mão direita, que mantém a boca do saco fechada. A segunda, 

menor, ele carrega na outra mão. À sua direita, um pouco à frente, uma mulher tem nos braços 

uma criança nua e, agarrada à sua saia, uma menina cuja altura atinge a cintura dos adultos. 

Mais ao fundo, um menino do mesmo porte da garota carrega uma trouxa. A exceção do bebê, 

que tem a cabeça escondida no ombro da mulher como se dormisse, todos fitam um ponto 

infinito à esquerda do quadro, exatamente, exatamente a direção na qual caminham. Em 

segundo plano, à direita, distingue-se a forma de um grande cacto, que se repete à esquerda 

em tamanho bem menor, simulando profundidade de campo. Em negativo, uma luz que se 

projeta horizontalmente da esquerda para a direita atingindo em linha reta, em cheio, 

implacável, os rostos, os corpos, os objetos. As linhas firmes do vazado em branco, ao mesmo 

tempo em que iluminam, imprimem movimento. De fato, eles caminham, passam, quase 

atravessam o enquadramento como se, no próximo instante, num simples piscar de olhos do 

observador, não estivessem mais ali, deixando apenas os cactos, em sua fixidez, queimando 

sob a luz. Não se pode distinguir os rostos dos caminhantes. Nada os individualiza. São 

formas pretas, como aparições destacadas do fundo pela luz, essa sim, a verdadeira presença.  

A cena descrita acima, um desenho de Tomás Santa Rosa (Figura 4), ilustra 

o frontispício da 26ª. edição (1990) do romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida. 

Originalmente, a ilustração foi feita para a 6ª. edição, de 1936, quando a obra passou a ser 

publicada pela José Olympio Editora. Tomás Santa Rosa (1903-1962) trabalhou para essa 

editora entre 1935 e 1954 e teve um papel central na construção de sua identidade visual. 

Segundo Travancas (2011) foi ele o responsável pela: 

 

[...] “cara” dos livros da editora, definindo as fontes, mancha de texto e as 

capas. Criou um padrão que durou até 1939 com plano uniforme de cor, 

retangular e borda branca. No alto aparece o nome do autor, em seguida o 

título do livro com destaque, seguido do gênero do livro e no quadro 

posterior em geral uma ilustração e o nome da editora (TRAVANCAS, 

2011, p. 8).  
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Figura 4: Ilustração de Tomás Santa Rosa para a 6ª. edição do romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida 

 

O trabalho de Tomás Santa Rosa como produtor gráfico é considerado um 

marco na história do design de livros no Brasil. No embalo da expansão industrial ocorrida ao 

longo da década de 1930, o mercado editorial passava por um momento de revitalização com 

o aumento expressivo do consumo de livros pela classe média urbana e a emergência de 

novos autores implicados com a construção de uma literatura brasileira moderna, 

comprometida com a discussão da realidade nacional. A renovação do projeto gráfico buscava 

sintonia com essa nova configuração. Autores que se tornariam emblemáticos do modernismo 

regionalista como Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, entre outros, tiveram 

obras publicadas pela José Olympio com projeto gráfico de Tomás Santa Rosa.  Segundo 

Mariz (2005) um dos destaques desses projetos gráficos era a capa, que se caracterizava “pela 

limpeza formal, o uso de ilustrações em preto e branco ou com poucas cores – muitas vezes 

de inspiração cubista – e o tratamento cuidadoso dado à combinação tipográfica” (MARIZ, 

2005, p. 43). A ilustração consistia numa imagem-síntese da obra composta em traços 

modernistas. Mas, o artista defendia uma relação imagem-texto na qual as ilustrações, mais do 

que simplesmente retratar as cenas narradas, evidenciassem atmosferas, sentimentos. Para ele, 

a ilustração é uma  

 

[...] arte paralela à literatura, harmônica como as notas do contraponto. 

Tarefa difícil essa a de captar, no tumulto das frases, as imagens plásticas 

que devem corresponder ao mesmo sentimento, às vezes, mesmo esclarecer 

certos mistérios das palavras. Nas pesquisas do espírito dos textos, vamos 
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muitíssimas vezes às fronteiras da imaginação e quase sempre, como 

acontece para com a poesia, é no infinito que vamos encontrar-lhes a 

ressonância expressiva. (SANTA ROSA,1952, p. 25-6 apud FERRATO-

NITA, 2010, p. 227).  
 

A imagem-síntese escolhida pelo artista para ilustrar a obra A Bagaceira de 

fato apresenta uma cena que não acontece tal e qual na obra, já que o romance inicia com a 

chegada dos retirantes ao engenho de Dagoberto Marçau. Os personagens da gravura não 

correspondem exatamente aos personagens do romance. São retirantes, apenas, em mais um 

êxodo forçado pela seca. Como o próprio José Américo define, “uma ressurreição de 

cemitérios antigos”, de onde se levantam “esqueletos redivivos”, “fantasmas estropiados” que, 

“expulsos de seu paraíso por espadas de fogo” e guiados pelo sol, vagam “trôpegos e 

trêmulos”, assombrando a quem os olha “com o aspecto terroso e o fedor das covas podres” 

(ALMEIDA, 1990, p. 4).  

Num estudo crítico de A Bagaceira, M. Cavalcante Proença chama a 

atenção para a presença constante do sol no romance. O sol está na paisagem do sertão, 

expulsando e guiando os retirantes, “senhor onipotente queimando a vida em holocausto à sua 

própria glória”. Está também na paisagem do brejo, fecundando de saúde a “imundície das 

taperas fétidas”. Até mesmo o luar é tão claro “que as cigarras se enganam, pensam que é dia, 

e cantam”. Mas, o sol também está dentro dos retirantes, já que “no seu aniquilamento, apenas 

o olhar vive: ‘pupilas do sol da seca’, onde se vislumbra a ‘agônica concentração da vitalidade 

faiscante’”. A protagonista, Soledade, tinha a alma “fundida pelo sol da seca”. E segue 

elencando algumas das inúmeras referências ao sol: 

 

Sol e sol, os raios parecendo “labaredas soltas ateando a combustão total”, 

devorando o mundo, num “incêndio estranho que ardia de cima para baixo”. 

Até as sombras eram “férvidas como um cinzeiro em brasa”. Até as nuvens 

eram “vermelhas como chamas que voassem”. Nem havia o consolo de 

esperar pela noite, porque os poentes queimavam, “ocasos congestos [que] 

que entravam pelas trevas em nódoas sanguíneas”. Nem o vento trazia 

refrigério, pois, se ventava, “era um sopro do inferno que, alternando-se, 

parecia querer rasgar as nuvens para acender a fogueira” (ALMEIDA, 1990, 

p. XXV).  

 

O sol devorando o mundo. Segundo Bachelard (2008) essa imagem provém 

da ideia do fogo que se alimenta como um ser vivo, que é uma das mais recorrentes nas 

valorizações inconscientes do fogo. Enfatizando a travessia dessa imagem no tempo, ele 
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menciona um estudo do século XVI segundo o qual os egípcios consideravam o fogo “um 

animal arrebatador e insaciável; que devorava tudo o que nasce e cresce; e, finalmente, a si 

mesmo, após estar nutrido e farto, quando não há mais do que se alimentar” (BACHELARD, 

2008, p. 97). Nas cosmologias medievais, essa imagem reaparece no princípio da alimentação 

dos astros, segundo o qual “a função das exalações terrestres é frequentemente servir de 

alimento aos astros. As exalações alimentam os cometas. Os cometas alimentam o Sol” e este 

“absorverá uma quantidade tão grande de matéria heterogênea que não será apenas envolvido 

e coberto por ela [...] mas totalmente penetrado. Então ele se extinguirá, morrerá, por assim 

dizer, ao passar do estado de luz, que é sua vida, ao de opacidade” (BACHELARD, 2008, p. 

99).  

O retorno dessa velha ideia do fogo devorador, tem um importante papel na 

montagem de imagens que denunciam a realidade da seca no romance de trinta. Antes de se 

instalar em uma fazenda abandonada, Fabiano, de Vidas Secas, e sua família se acham 

“miudinhos, perdidos no deserto queimado”, agarrados, somando “as suas desgraças e os seus 

pavores” (RAMOS, 1999, p. 13), acuados, devorados, ao mesmo tempo, pelo sol incremente e 

pelo sistema (o sertão como configuração natural e social) que bloqueava, engolia as suas 

possibilidades de ser gente, possuir uma cama igual à de seu Tomás da bolandeira, fantasia 

que sinhá Vitória alimentava em seus devaneios enquanto caminhava sob o sol forte “bamba, 

o peso do baú e da cabaça enterrando-lhe o pescoço no corpo” (RAMOS, 1999, p. 122), em 

mais uma retirada, dessa vez para o sul, ao final do romance. A mesma imagem do início da 

obra: caminhantes estropiados que percorrem horas sem ver uma sombra, cumprindo a sina de 

“correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como judeu errante”. Como conclui 

Fabiano sobre si mesmo “um vagabundo empurrado pela seca” (RAMOS, 1999, p. 19). Uma 

história que se repete, já que a seca voltaria 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” (RAMOS, 1999, p. 126) 

Pode-se dizer, portanto, que a imagem-síntese a partir da qual Santa Rosa 

fez sua arte não se refere à retirada de uma família específica durante a seca de 1898, contexto 

em que se insere a narrativa de A Bagaceira, mas a “uma história que se repete”, como afirma 

o título de um dos capítulos da obra no qual o personagem Valentim Pereira, pai da heroína 

Soledade, recupera suas memórias da seca, que começam no “rebentão de 77” (ALMEIDA, 

1990, p. 17). É uma imagem literária e cultural novamente posta em funcionamento pela 
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escrita do romance e pelas ilustrações que unem o drama social da seca à ideia do fogo 

devorador para produzir um efeito político.  

Segundo Mariz (2005) o trabalho de Santa Rosa tem influências de alguns 

dos vanguardistas da chamada Escola de Paris como Picasso, Matisse, Chagal, entre outros, e 

dos modernistas brasileiros, sobretudo Portinari, com quem trabalhou na confecção de murais. 

Portinari é, certamente, referência emblemática no que se refere à tematização do drama 

social da seca nas artes visuais. A personagem do retirante é recorrente na sua obra, 

reaparecendo transformada a cada fluxo de renovação de sua poética. As inúmeras aparições 

dessas personagens no seu vasto acervo de pintura e desenhos iniciam já na primeira fase de 

sua carreira, na década de 1930. De volta da Europa, onde tivera contato com a pintura 

moderna da Escola de Paris, o artista se dispõe firmemente a “fazer sua gente”. Nessa fase, 

suas primeiras pinturas murais são encomendadas, retratando temas ligados à história do país, 

sua formação étnica, socioeconômica e cultural, elas se revezam com paisagens vindas do 

fundo de suas memórias de infância. Desse baú de reminiscências saltam cenas e personagens 

diversos entre os quais os flagelados da seca que chegavam ao oeste paulista, inclusive sua 

Brodósqui, para o trabalho nos cafezais. Daí, pode surgir figuras como as mulheres e crianças 

em um óleo sobre tela de 1936 intitulado Retirantes (Figura 5) que, como analisa 

Albuquerque Júnior (2011), são “gordas e roliças, até sensuais, que compõem o primeiro 

plano do quadro. Elas não expressam nenhum sofrimento de dor ou revolta, mas parecem 

apenas posar para o pintor” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 279), que as “captura” em 

composições clássicas, equilibradas onde predomina o marrom, a cor da terra e o jogo de 

sombras.  

Ou como a monotipia também intitulada Retirante (Figura 6), de 1939, 

onde se vê uma figura mais próxima da imagem que vinha sendo construída e disseminada 

nacionalmente desde o final do século XIX: um homem em pé, usando apenas calça de modo 

que seu torço magro e a barriga proeminente ficam à mostra, equilibrando uma trouxa na 

cabeça, tendo de um lado um cachorro esquelético e desolado e do outro um boi, tudo em 

sépia, numa cena estática de composição também equilibrada e de uma melancolia resignada.  

Mas, os retirantes também aparecem em composições bem mais dramáticas, 

como no painel Retirante Morrendo (Figura 7), de 1958, na qual uma mulher grávida 

agoniza, amparada por um homem que pinga em sua boca o que provavelmente são as últimas 

gotas de água de uma cabaça, tudo sob a observação condoída de outras três mulheres e uma 

criança, com forte predominância do vermelho e amarelo.   
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Figuras 5, 6 e 7: Portinari - Retirantes (1936), Retirante (1939), Retirante morrendo (1958) 

 

Essa e outras obras do mesmo período são “caracterizadas pelo cromatismo 

vibrante que a paleta do pintor adquire após a viagem a Israel” (FABRIS, 1990, p. 108). Entre 

esses dois extremos, sua série de painéis intitulada Os Retirantes
13

 (Figuras 8), de 1944, 

sobretudo a peça Família de Retirantes, se tornou uma espécie de imagem de referência do 

retirante nordestino através dos tempos, como destaca Albuquerque Júnior (2011):  

 

[...] sendo a série Os Retirantes aquela que alcançou, no conjunto de sua 

obra, uma enorme repercussão, contribuiu decisivamente para que as 

imagens do romance da década anterior viessem a ganhar materialidade e 

maior poder de impregnação. Estas imagens cristalizam uma visibilidade do 

Nordeste e do nordestino que serão agenciadas por outras produções 

imagéticas posteriores. O retirante esquelético e de olho vazado de Portinari, 

com seus bordões de madeira para se apoiar, com seus meninos barrigudos e 

tristes, com suas trouxas na cabeça, se tornará imagem difícil de ser 

esquecida e de se fugir quando se vai mostrar a “realidade” regional 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 280). 
 

                                                 

13
 A série inclui quatro painéis em óleo sobre tela: Criança Morta, Família de retirantes, Enterro na Rede e 

Menino Morto. As três primeiras encontram-se no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. A última 

pertence ao acervo da Fond National d’ Art Contemporain, em Paris. 
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A série Os Retirantes, de 1944, pertence a um conjunto de obras realizadas 

sob influência estética da obra de Pablo Picasso, que Portinari conhecera ao visitar uma 

exposição no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, em 1939. A visão de Guernica, 

assumida pelo artista brasileiro como profundamente impactante, indica novas possibilidades 

de experimentação na pintura de denúncia social que ele já praticava e que defendeu em 

várias ocasiões. Numa entrevista de 1934, por exemplo, ele se posiciona abertamente entre 

“os que acham que não há arte neutra. Mesmo sem nenhuma intenção do pintor, o quadro 

indica sempre um sentido social” (FABRIS, 2005, p. 86). Bem mais tarde, em 1946, a troca 

de impressões por correspondência
14

 com o amigo Graciliano Ramos sobre os painéis Os 

Retirantes deixa claro a partilha entre os dois artistas do ponto de vista comum no que diz 

respeito à função social da arte. Graciliano elogia o fato de Portinari estar “fixando na tela a 

nossa pobre gente da roça”, e rebate os que os acusam de pessimismo e de exibir 

deformações, argumentando que “as deformações e essa miséria existem fora da arte”, 

sugerindo assim que, na sua perspectiva, a arte deveria tratar dessas questões. 

 

                                                            Figura 8: Família de retirantes (1944), Portinari 

 Comparando a forma como esses dois artistas abordam em suas obras o 

problema social dos retirantes nordestinos, Fabris e Fabris (1995) identifica aproximações 

entre os painéis de Portinari e o romance Vidas Secas, de Graciliano. Há, segundo as autoras, 

nas duas obras uma dicotomia clássico-anticlássico. No quadro, essa dicotomia se materializa 

                                                 

14
 As correspondências estão disponíveis no link: http://www.portinari.org.br/#/acervo/listas/documentos/tipo/5/  

http://www.portinari.org.br/#/acervo/listas/documentos/tipo/5/
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na tensão entre uma composição clássica piramidal e a deformação expressiva das figuras, 

enquanto no romance a frase é ao mesmo tempo clássica no sentido de que segue a norma 

culta da língua e essencial, árida, sem lirismo. Elas também identificam notações cromáticas 

comuns, ou seja, elementos referidos nas descrições do romance que se presentificam na 

pintura. Observam, ainda, a visão comum entre os dois artistas de que a seca não é uma 

realidade insuperável, o que se concretiza nas obras no sentimento de revolta e vontade de 

reação, expresso no romance pelos pensamentos dos personagens e no painel Enterro na Rede 

por certos detalhes dos corpos. As autoras identificam nas obras a transfiguração artística de 

uma visão comum de que “a arte é antes de tudo um ato de consciência crítica, a arma da qual 

dispõem e se servem para que o homem possa ter uma existência mais digna” (FABRIS, 

1995, p. 16) e especulam que “é possível pensar que Portinari teve no livro (que antes de 

morrer deveria ter ilustrado para a José Olympio) uma de suas fontes de inspiração” 

(FABRIS, 1995, p. 14). De fato, o projeto de ilustração de uma obra de Graciliano Ramos 

chegou a ser verbalmente acertado entre José Olympio e Portinari, tendo o próprio artista 

escolhido Vidas Secas, mas faleceu antes de poder concretizá-lo. José Olympio lamentou 

profundamente a frustração de uma “realização que por certo muito teria significado em nossa 

história artística” (FERRATO-NITA, 2010, p. 216). 

A primeira edição do romance, de 1938, teve ilustração de capa de Tomás 

Santa Rosa, na qual vê-se um homem solitário, sentado sobre pedras, numa paisagem 

ressequida, e que segue o mesmo padrão estético da composição que o artista criou para A 

Bagaceira, descrita no início deste tópico. Mas, as ilustrações que se fixaram à obra-prima de 

Graciliano Ramos foram criadas pelo cearense Aldemir Martins para a edição de 1968. A obra 

de Aldemir Martins é profundamente marcada pela presença dos personagens característicos 

do imaginário sobre o sertão nordestino, tais como: o cangaceiro, a rendeira e o retirante. 

Ainda em seus primeiros anos em São Paulo, durante um curso de gravura ministrado por 

Poty Lazzarotto no MASP, em 1950, ele produziu um álbum que intitulou Cenas da Seca no 

Nordeste. Prefaciada por Rachel de Queiroz, a série de águas-fortes evoca as imagens, já 

exploradas em trabalhos anteriores do artista, que se tornaram emblemáticas do drama da 

seca, entre elas: mulheres com bebês agonizando em plena caatinga, famílias andrajosas em 

retirada carregando trouxas e cabaças, cachorros esqueléticos seguindo fielmente seus donos, 

ossadas, urubus, vegetação ressequida, cactos, figuras humanas inanidas com ventre inchado 

etc. (Figura 9).  
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Conquanto sua vasta obra seja bastante diversificada, essa poética 

identificada com o regional fez dele um dos artistas mais requisitados, inclusive pela indústria 

cultural, quando se tratava de acionar os temas já cristalizados na cultura como 

representativos do Nordeste. É dele, por exemplo, o cenário da montagem paulista de 1954 da 

peça "Lampião", que marca a estreia de Raquel de Queirós como autora teatral. São dele as 

imagens de abertura das telenovelas Gabriela, cravo e canela, de 1975, e Terras do Sem Fim, 

de 1981, ambas apropriações de obras de Jorge Amado, produzidas pela rede Globo de 

televisão. Sua atuação no mercado editorial também está bastante associada ao imaginário 

social sobre o Nordeste, tendo ilustrado o clássico Os sertões, de Euclides da Cunha, entre 

outras publicações de ficção e não-ficção sobre a região.  

 

Figura 9: Cenas da seca no Nordeste (1950), Aldemir Martins 

Para Vidas Secas, Aldemir Martins compôs quatro ilustrações em gravura 

assinadas e com data de 1963. Numa delas (Figura 10), um homem magro, de chapéu, 

alpargatas e uma roupa com elementos que remetem ao vaqueiro, homem que caminha numa 

paisagem sem vegetação, apenas o chão seco e as pedras, carregando uma trouxa presa a uma 

vara, tendo como única companhia um cão magro. Um sol desenhado em linhas retas que se 

encontram para formar uma espiral (uma marca do artista), ao mesmo tempo luz e túnel. Tal 

iconografia parece tragar toda a paisagem, inclusive os caminhantes. Na segunda imagem 

(Figura 11), o mesmo sol ocupa toda a metade superior do quadro, sufocando as duas figuras 

humanas que se deixaram ficar ali, estáticas sobre o mesmo chão de areia seca e pedras. Em 

primeiro plano, uma mulher agachada, mãos sobre a cabeça, cabelos cobrindo as feições, 

como que se escondendo ou se protegendo da luz e, à sua direita, mais ao fundo, um menino, 

de costas para o observador da cena, fita o horizonte vazio. Na terceira ilustração (Figura 12), 

a única onde não se vê o sol, um homem, de frente, pernas e mãos abertas, em atitude de 
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firmeza e desafio, segura uma faca na mão direita, tendo, à sua frente, o corpo inerte da vítima 

que acabara de ferir, do qual se vê apenas uma parte. De onde emerge uma dramática mancha 

de sangue. Por fim, na imagem (Figura 13) retorna o sol, mas sem ofuscar a figura canina 

magra em primeiríssimo plano e, a seus pés, poucas ramagens. Numa análise desse conjunto, 

Ferrato-Nita (2010) observa que as gravuras de Aldemir, no mesmo espírito de Tomás Santa 

Rosa, “não se reportam mimeticamente ao narrado”. A autora chama a atenção para a cena do 

assassinato que não ilustra um fato ocorrido no plano do real dentro da obra, mas no plano do 

desejo e da imaginação de Fabiano: a vingança contra o soldado amarelo, que o prendera e 

espancara. Mesmo as demais ilustrações, por meio das quais se identifica relações mais 

diretas com o narrado, são “imprecisas e não atendem a uma linearidade, tampouco se 

submetem ao texto em si. São como visagens da dura vida do sertanejo que em época de seca 

se vê fadado a vagar sertão afora na tentativa de se manter em pé (FERRATO-NITA, 2010, p. 

237). Quanto ao estilo, ela identifica “certa afinidade visual com Picasso, com Portinari e com 

Poty”, e explica: 

 

Subsiste ainda, nessas imagens, um elevado grau de deformação e 

estilização, convergente com a escritura dura e seca, mas ao mesmo tempo 

apurada e coloquial de Graciliano Ramos. Nas quatro ilustrações temos 

composições com elementos predominantemente verticais e horizontais. Em 

três delas o Sol brilha fortemente, com suas arestas diagonais – elemento dos 

mais assíduos na agenda do artista. As figuras, magras e cadavéricas, foram 

concebidas em traços angulosos e profusos e cambiantes no que se refere à 

espessura, direção e dimensão, causando um efeito vibrante na configuração 

geral das formas. O toque de delicadeza fica por conta da presença de redes 

de finos tracejados e pontinhos que descrevem linhas interrompidas e 

saltitantes sobre o papel, circunscritos, quase sempre, por uma delimitação 

mais demarcada e espessa (FERRATO-NITA, 2010, p. 221).  

 

         

            Figuras 10, 11, 12, 13: Ilustrações de Aldemir Martins para o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos 
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Citado acima, o curitibano Poty Lazzarotto, chamado simplesmente de Poty, 

teve também atuação frequente como ilustrador do romance regional nordestino. Ilustrou 

obras de autores como Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, Raquel de Queiroz, José Américo 

de Almeida e Graciliano Ramos, cujas fortes referências ao universo da cultura regional o 

colocaram diante do desafio criativo de figurar esses motivos a partir das poéticas desses 

autores. Sua figurativização do retirante nordestino pode ser capturada nas ilustrações que fez 

para a edição de 1948 de O Quinze, de Raquel de Queiroz, e no prefácio artístico que criou 

em 1978, por ocasião do jubileu de ouro da primeira edição de A Bagaceira, de José Américo 

de Almeida. O vigor do traço é, segundo Dasilva (1980) a principal característica do estilo de 

Poty em todas as técnicas que explorou: 

 

[...] quer no traço enérgico de seus desenhos lançados rápida e nervosamente 

no papel”, quer no corte decisivo e fundo na madeira para a xilo, a talha ou o 

mural; é a tinta engordurando a pedra nas suas litos e criando contrastes 

marcantes; é o relevo acentuado de seus murais de concreto; é a ferida 

profunda causada pela ponta-seca ou ácido nas gravuras em metal 

(DASILVA, 1980, s/n).   

 

Kossovitch e Laudanna (2000) chamam a atenção para o fato do artista, em 

diferentes técnicas, ter buscado o efeito de xilogravura, seja no desenho “muito estilizado no 

cortante e nos cheios alternados com vazios [...] a obra de Poty em todas as técnicas, 

excetuando-se, genericamente, o metal, tende a mimetizar a xilogravura, decerto na talha, mas 

também no vitral e no painel de concreto” (KOSSOVITCH e LAUDANNA, 2000, p. 33). 

Essa mimetização da xilogravura é evidente no prefácio artístico para A Bagaceira, um 

conjunto de treze ilustrações, uma por página, em preto e branco chapados, sem meios-tons, 

nas quais as personagens emergem de manchas negras em formato geométrico em finos 

contornos brancos, como sombras em negativo. Cada imagem se relaciona com um pequeno 

trecho correspondente do romance, inscrito logo abaixo. O retirante aparece logo na capa do 

prefácio (Figura 14) onde se vê, em primeiro plano, um cacto que ocupa toda a extensão do 

quadro de alto a baixo. A planta símbolo da seca aparece em negativo em uma mancha preta 

que acompanha seus contornos, só que em formas retangulares. À direita baixa, no espaço 

liminar entre a mancha e a superfície em branco, em tamanho bem pequeno, a figura de um 

homem equilibrando uma trouxa na cabeça com a mão direita e outra sustentada pela mão 

esquerda. Outros três personagens completam a cena. Uma figura feminina carregando uma 

criança de colo e também equilibrando uma trouxa na cabeça, uma figura masculina menor, 
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possivelmente uma criança, com uma trouxa às costas, e finalizando o cortejo, uma figura 

ainda menor livre de carga. As figuras são compostas em hachuras e não têm feições, 

configurando apenas vultos, sombras atravessadas pela luz. Do conjunto, é a única imagem 

que não é posta em relação com um trecho do romance. Na direita alta vê-se a inscrição “A 

BAGACEIRA em Prefácio Artístico de POTY”.  

 

 

 

      Figura 14: Capa do prefácio artístico de Poty Lazzarotto para o romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida.  

 

A primeira imagem na sequência ilustra o trecho “... Fugiam do sol e os sol 

guiava-os nesse forçado nomadismo. Vinham escoteiros”. Guardadas as especificidades 

poéticas dos artistas, é muito próxima da ilustração de Aldemir Martins para Vidas Secas, na 

qual se vê um homem retirante carregando uma trouxa (Figura 15). Poty coloca em primeiro 

plano, um homem de chapéu, alpargatas e vestuário que também remete ao vaqueiro. Ele 

caminha com o corpo projetado para frente visando compensar o peso da grande trouxa que 

carrega às costas. Sua figura se projeta sobre uma base retangular preta que delimita o chão 

que ele pisa. O único elemento de paisagem é o sol, acima de sua cabeça, desenhado em 

linhas retas que se encontram ao centro.  

E é exatamente o sol que se coloca como elemento central na terceira 

ilustração (Figura 16). O trecho do romance em questão é “o sol, que é para dar o beijo de 

fecundidade, dava um beijo de morte longo, cáustico, como um cautério monstruoso”. A base 

da ilustração é um grande retângulo negro que ocupa cerca de dois terços da página e vaza na 

margem superior. Apenas dois elementos se projetam a partir dessa base. O sol, cujos raios, 

acima, se projetam para fora da margem superior, sugerindo uma continuidade fora da página 
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e, abaixo, tocam outra imagem símbolo da seca: o esqueleto de um boi morto de fome e de 

sede.  

Outra referência ao imaginário característico da seca no nordeste está na 

sétima ilustração do prefácio (Figura 17) e se refere a um capítulo do romance intitulado 

“Chuva com sol”, que descreve um período chuvoso no litoral, provocando o despeito dos 

retirantes que se lembram da secura no sertão. Diz o texto abaixo da imagem: “Chuva com 

sol. A mata fumarenta entrava a roncar, os retirantes comparavam esse desperdício com os 

céus tacanhos de seca”. A ilustração consiste novamente numa base retangular preta que 

ocupa cerca de dois terços da página, vazada na margem superior, dividida por uma linha que 

vaza nas margens esquerda e direita. Em negativo, na parte superior do quadro, uma mata 

cerrada com diferentes frutíferas. Na parte inferior, a figura de um homem muito semelhante 

ao retirante da primeira ilustração. Aqui, ele está ainda mais encurvado, pois carrega nas 

costas uma mulher, possivelmente morta.  

Finalmente, a penúltima ilustração do prefácio (Figura 18) se refere à cena 

inicial do romance, na qual o senhor de engenho Dagoberto Maçau, angustiado com a 

chegada dos retirantes à sua propriedade, “correu à janela como se o movesse uma grande 

curiosidade”. Vê-se, nela, um homem de costas para o observador, tendo a janela aberta à sua 

frente. Uma linha divide o quadro verticalmente, bem ao meio. Do lado esquerdo, as formas 

de um cacto se misturam aos demais elementos. Do lado direito, as formas de frutas, numa 

nova referência à diferença de paisagem entre o sertão e o litoral, largamente explorada na 

obra.  

 

   

Figuras 15, 16, 17, 18: Ilustrações de Poty Lazzarotto para o romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida. 

Vale ressaltar que os trechos que legendam as ilustrações não 

necessariamente se apresentam tal e qual no romance. Alguns são colagens de frases colhidas 

em diferentes pontos de um mesmo capítulo e recompostos de modo a formar um todo. Não 
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se sabe se a presença dos textos em forma de legenda foi uma indicação do próprio Poty. 

Estudando a relação imagem-texto na obra desse artista, Fogagnoli (2012) recupera o 

processo de trabalho de Poty com um texto literário a partir de declarações dele próprio numa 

mesa redonda realizada por ocasião da exposição “Poty Ilustrador”, no Centro Cultural Leão 

Júnior, em Curitiba, entre 25 de maio de 18 de junho de 1988: 

 

Ao ser indagado sobre seu processo de trabalho, Poty é enfático: “Em 

primeiro lugar, a leitura”. Poty afirma que, caso o texto lhe interesse, ele 

tenta entender melhor o texto, procurando, muita vez, tentar traduzir sua 

“atmosfera”, uma ideia geral que lhe interessa. Outras vezes, ainda segundo 

ele, concentra-se nas personagens, ou em alguma “situação” da narrativa, 

evidentemente da obra que está ilustrando (FOGAGNOLI, 2012, p. 63).   

 

Da mesa redonda, da qual participaram autores que tiveram suas obras 

ilustradas por Poty, o pesquisador destaca três perspectivas sobre a relação imagem-texto: “a 

da figuração de algo ausente no texto (complemento do texto), a da figuração de algo presente 

no texto (projeção visual do texto) e da ilustração como interpretação” (FOGAGNOLI, 2012, 

p. 63). Todavia, ele problematiza essas hipóteses considerando que nem sempre a leitura da 

obra é o principal determinante da ilustração. No caso específico de Poty, há casos em que as 

ilustrações nasceram da observação, como o livro sobre o Xingu que fez em colaboração com 

os irmãos Villas Boas, ou casos em que as ilustrações eram discutidas em conversas com o 

autor, como aconteceu com as ilustrações que fez para obras de Graciliano Ramos, a partir das 

quais verificamos dois artistas em longas trocas de ideias ao telefone. Para se ter uma ideia 

dessa interlocução direta entre ilustrador e autor, mencionamos o fato, citado por Fogagnoli 

(2012), de Poty e Rosa terem ficado quinze horas ao telefone discutindo a construção da capa 

para a segunda edição de Corpo de Baile.  

Aponto essa questão para destacar nuances do que procurei demonstrar até 

aqui: a existência, a partir da década de 1930, de todo um circuito de intercâmbios e 

influências afetivas, mercadológicas, estéticas, políticas entre artistas e outros agentes do 

campo artístico, articulando diferentes formas de expressão (literatura, artes visuais, teatro) 

que tem um papel central na reconstrução da imagem do retirante. Esse se apresenta como um 

topos ideal para dar vazão a um programa estético-político que entende a arte como uma 

intervenção social, como espaço de discussão dos problemas nacionais, agora sob uma nova 

perspectiva. O “romance de trinta” é, sem dúvida, o grande centro irradiador desse processo. 
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Bosi (2006) observa que a discussão estética sobre o nacional, que já era uma agenda do 

modernismo, associada em um plano mais amplo, às transformações econômicas, políticas e 

sociais por que passava o país em torno de 1930 com a crise cafeeira, a Revolução, o declínio 

do Nordeste, propiciou uma revisão das formas e estilos ficcionais em sua relação com os 

fatos da vida.  Desse modo, o realismo “científico” e “impessoal” do século XIX deu lugar ao 

investimento a uma “visão crítica das relações sociais” que, evidentemente, pode apresentar 

variações de um autor para outro (BOSI, 2006, p. 415). Albuquerque Júnior (2011) dá 

destaque ao lugar da literatura regionalista nesse processo:  

 

O final da década de vinte e, principalmente, a década de trinta marcam a 

transformação da literatura regionalista em “literatura nacional”. A 

emergência da análise sociológica do homem brasileiro, como uma 

necessidade urgente, colocada pela formação discursiva nacional-popular, dá 

ao romance nordestino o estatuto de uma literatura preocupada com a nação 

e seu povo, mestiço, pobre, inculto e primitivo em suas manifestações 

sociais. A literatura passa a ser vista como destinada a oferecer sentido às 

várias realidades do país; a desvendar a essência do Brasil real 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 123).  

 

Esse entendimento da prática literária fica evidente, por exemplo, no 

prefácio ao romance A Bagaceira, intitulado “antes que me falem”, no qual José Américo de 

Almeida apresenta alguns princípios estéticos e poéticos em forma de aforismos. O primeiro 

deles enuncia exatamente o ponto de vista do escritor a respeito da relação literatura e 

sociedade. Diz ele: “há muitas formas de dizer a verdade. Talvez a mais persuasiva seja a que 

tem aparência de mentira” (ALMEIDA, 1990, p. 2). A mesma convicção aparece num 

depoimento de Rachel de Queiroz, no qual recupera o processo criativo de O Quinze. 

Referindo-se à sua iniciação literária, quando escrever um romance ainda não passava de um 

intento, a autora enfatiza que “não queria fazer a simples história de amor que os meus 

dezoito anos pediam, queria nele também a terra, a gente do Ceará” (QUEIROZ, 1979, p. 60).  

Albuquerque Júnior (2011) observa que, apesar das diferenças estilísticas dos autores do 

“romance de trinta”, eles estão unidos pelo seu lugar de fala na cena intelectual brasileira, 

como representantes de uma região do país em franco declínio econômico e político, e que 

elegem uma orientação estético-política comum para se posicionarem neste cenário: 

 

Sendo em sua maioria descendentes de famílias tradicionais decadentes, 

vivendo um processo de marginalização, estes intelectuais de classe média 
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não estão mais comprometidos diretamente com os grupos dominantes [...]. 

Identificando-se com o sofrimento do povo, muitos terão a pretensão de ser 

seus porta-vozes numa nítida postura populista, oscilando entre a denúncia 

das condições de vida dos setores populares e o elogio da dominação 

paternalista (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 127).  

 

Não se trata mais, aqui, como o foi no romance realista naturalista que 

inaugura a literatura da seca, de evidenciar com minúcias de detalhes as distorções no corpo e 

na moral do retirante provocadas pela fome, pelo sofrimento extremo, a fim de suscitar o 

sentimento de compaixão. Os retirantes tragicamente disformes em Portinari, ou os quase 

esquemas de seres humanos sem feições, em preto e branco, como espectros atravessados pela 

luz, de Tomás Santa Rosa, Aldemir Martins e Poty, saõ imagens que se inscrevem em uma 

orientação estético-política da qual também se pode destacar os pés e mãos as avantajados dos 

trabalhadores rurais de Portinari, ou ainda a figura de minúscula cabeça e pé gigante do 

célebre Abaporu de Tarsila do Amaral, bem como o amontoado de caras desoladas de seu 

Operários. São expressões artístico-visuais de uma nova simpatia pelos desfavorecidos em 

determinada ordem social que agora não busca tão somente o sublime pela comoção do feio, 

do trágico, da desorganização e corrupção do mundo natural e cultural. O que se quer agora 

ao olhar, ver e mostrar os pobres é tornar a sua situação de opressão inteligível como efeito de 

uma estrutura social marcada pela desigualdade. Entre os temas dos escritores que 

configuraram o “romance de trinta”, a seca se impõe como a situação social por excelência 

que demarca a condição de subalternidade do nordestino e que, portanto, precisa ser 

denunciada como tal e apenas. É o que enuncia Rachel de Queiroz no já mencionado 

depoimento sobre o processo criativo de O Quinze: 

 

Via que o meu caminho tinha que ser o mesmo, a literatura da seca, embora 

já trilhada por tantos, - Domingos Olímpio, Rodolfo Teófilo, entre muitos-, 

seca inclusive cantada por Guerra Junqueiro poema de que meu pai repetia 

sempre uns versos em que o retirante pedia esmola "na mesma língua em 

que a pediu Camões". Mas eu queria a minha seca mais "seca" – quero 

dizer menos formalmente trágica – sem muitos cadáveres, muitos 

esqueletos, muitos urubus, como era o tom realista até então (QUEIROZ, 

1979, p. 60-61. grifo nosso). 

 

  

A ambição de apresentar pela escritura uma “seca mais seca” está também 

na declaração de princípios de José Américo de Almeida, para quem “o naturalismo foi uma 
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bisbilhotice de trapeiros. Ver bem não é ver tudo: é ver o que os outros não vêem”, e adverte 

que, em sua abordagem do problema social da seca, “se escapar alguma exaltação 

sentimental, é a tragédia da própria realidade” (ALMEIDA, 1990, p. 2, grifo nosso). Busca-se, 

assim, uma escrita “seca” como a própria seca, numa atitude estética tautológica no sentido 

proposto Didi-Huberman (2010), que ambiciona produzir uma imagem simples, cuja força 

consiste em remeter apenas ao visível, sem produzir outros sentidos. Nesse sentido, o trabalho 

criativo rejeita as minúcias descritivas do naturalismo para operar fundamentalmente pelo 

corte, pelo “desbastamento” da frase até o alcance de uma pretensa essencialidade. É o que 

revelou José Américo de Almeida numa declaração à revista O Cruzeiro sobre o processo 

criativo do seu A Bagaceira:  

  

Como fiz este romance? Vou dizer: Primeiro fiz um monstro de todos os 

materiais que, conforme eu sentia, eram partes do seu corpo e da sua alma: o 

Sol, a lama, os instintos, o destino... Depois guardei-o, envergonhado, até me 

esquecer dele. E, quando tive de revê-lo, já não o sabia de cor. Já não era o 

autor, mas o crítico de mim mesmo. Desbatei-o, então, com a rasoura cruel 

de quem não tem pena de sacrificar o que é seu. E guardei-o, novamente, 

para repetir a experiência duas, três vezes, até que ficou no que é 

(ALMEIDA, 1990, p. xvii).  

  

Proença (1990) elogia as conquistas de linguagem e estilo desse “romance 

denúncia”, ressaltando justamente os resultados desse esforço de desbastamento, ou seja, a 

predominância da parataxe, do “período curto, incisivo” e “a prosa densa, nua de ornatos” dos 

“períodos que relatam a seca” e “a permanente censura ao sentimentalismo piegas e ao lugar-

comum” (ALMEIDA, 1990, p. lviii).  Mas, entre os “romancistas de trinta”, o autor quase 

unanimemente apontado pela crítica como aquele que alcançou o ponto máximo desse 

empreendimento estético que investe em uma “secura” da escrita, em uma forma totalmente 

harmonizada com a própria secura do espaço e da situação representados, é Graciliano Ramos 

em seu Vidas Secas. Para Fabris e Fabris (1995):  

 

É da secura da escrita de Graciliano, refletida num fraseado curto, 

despojado, direto, em suma, essencial, que brota a força emotiva de Vidas 

Secas, na fusão que o escritor consegue entre seu estilo narrativo – que 

jamais se entrega ao lirismo – e a aridez do habitat, do qual os retirantes são 

decorrência inevitável [...] Essa essencialidade sem lirismo, que faz com que 

a seca pareça incorporada aos próprios personagens (FABRIS e FABRIS, 

1995, p. 16). 
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De fato, esse novo olhar ilustrado, e regido por uma concepção de arte 

social, redesenha a imagem do retirante, despindo-a de todos os excessos de andrajos, de 

pústulas, de peles, de ossos, de fisionomias atônitas, dos vagidos animalescos, das podridões 

do suor, dos atrofiamentos e inchaços, das espinhas arqueadas, dos vômitos e espasmos, dos 

delírios famélicos, das alucinações e impulsos bestiais. Já em A Bagaceira, entusiasticamente 

apontado pela crítica como um divisor de águas na literatura nacional, o “abre-alas” do 

moderno romance brasileiro, os retirantes são apresentados com extrema concisão, em 

imagens-síntese, sem grande apelo emocional, como “fantasmas estropiados”, “matula 

espectral” ou simplesmente substantivados em sua “ninguendade
15

” subjetiva, já que não 

“tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes. Nada mais” 

(ALMEIDA, 1990, p. 4), ou em sua posição de indivíduos em trânsito: “ninguém pergunta ao 

retirante donde vem nem pra onde vai. É um homem que foge do seu destino. Corre do fogo 

para a lama” (ALMEIDA, 1990, p. 17). Em Rachel de Queiroz, igualmente,  o sofrimento dos 

retirantes, reelaborado poeticamente sob a rubrica desse realismo que busca deliberadamente 

esquivar-se da comoção sentimentalista, é apresentado em seu O Quinze de forma quase 

lacônica, como na breve cena que descreve a procissão de São Francisco “composta quase 

toda de retirantes, que arrastavam as pernas descarnadas, os ventres imensos, os farrapos 

imundos, [...] a entoarem em belas vozes a canção em louvor ao santo” (QUEIROZ, 1993, p. 

122). A jornada do vaqueiro Chico Bento e sua família repete toda a curva dramática 

característica da travessia da retirada, descrevendo a degenerescência física e moral desse 

processo. A fome e a sede progressivas até o ponto da inanição, o doloroso desfazer-se de um 

animal de estimação, a morte de um dos filhos, envenenado por ingestão de uma raiz, a 

prostituição da filha, enfim, a completa desorganização do núcleo familiar. Mas tudo é 

contado em “sequências curtas e planos rápidos e cortes secos”, para usar elementos da 

linguagem cinematográfica, aplicando seu significado original à construção de imagens na 

literatura, num evidente esforço de superar o sentimentalismo das situações nem sempre 

logrado, mas recompensado pela crítica entusiástica de Mário de Andrade num artigo para o 

Diário Nacional, em 14 de setembro de 1930: 

                                                 

15
 Expressão cunhada pelo antropólogo Darcy Ribeiro para se referir à condição social de carência dos 

brasilíndios e afro-brasileiros que se encontram numa espécie de limiar identitário na medida em que são “não-

índios, não-europeus e não-negros, sendo forçados a criar sua própria identidade étnica a partir dessa condição 

de ninguendade.  
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Rachel de Queiroz com O quinze nos dá um modo novo de conceber a ficção 

sobre a seca, e esse modo novo me é especialmente grato porque na espera 

dele eu me vim do Nordeste no ano passado. (...) Mas depois que apalpei o 

Nordeste e uma apenas pequena e passageira seca, sem mortes nem misérias 

terríveis como conseqüência, mas com toda a sua ferocidade assustadora, o 

que me irritou um bocado foi os autores terem feito literatura sobre a seca. 

Isso me pareceu e continua parecendo... desumano. (...) Quase existe dentro 

de nós uma razão importantíssima e jamais expressa: Deixem a seca como 

está porque se o problema dela for resolvido, o brasileiro perde a mais bonita 

razão pros seus lamentos e digressões caritativas. (...) E a moça vir saindo 

com um livro humano, uma seca de verdade, sem exagero, sem sonoridade, 

uma seca seca, pura, detestável, medonha, em que o fantasma da morte e das 

maiores desgraças não voa mais que sobre a São Paulo dos desocupados. 

Rachel de Queiroz eleva a seca às suas proporções exatas. Nem mais, nem 

menos. É horroroso mas não é Miguel Anjo. É medonho mas não é Dante. É 

a seca (ANDRADE, 1976, p. 251-2 apud MELO JÚNIOR, 2008, p. 7).  

 

  

Numa crítica de 1947, Álvaro Lins aponta o que, na sua perspectiva, seriam 

“dois defeitos consideráveis” em termos de técnica narrativa no Vidas Secas, de Graciliano 

Ramos. O primeiro diz respeito à organização do romance que “tendo sido construída em 

quadros, os seus capítulos, assim independentes, não se articulam formalmente com bastante 

firmeza e segurança”. Cada capítulo da obra é “uma peça autônoma, vivendo por si mesma”. 

Mesmo considerando essa forma fragmentada um “defeito”, o crítico elogia o “valor literário 

indiscutível” de cada peça. O outro “defeito” é atribuído ao “excesso de introspecção em 

personagens tão primários e rústicos, estando constituída quase toda a novela de monólogos 

interiores”. Ele reconhece que o quê o escritor “atribui a Fabiano, sua mulher e seus filhos, 

são pensamentos e reflexões à altura do que lhes poderia ter ocorrido realmente”, mas 

considera inverossímil a “proporção entre episódios e monólogos, entre a vida exterior e a 

interior dos personagens” (RAMOS, 1999, p. 152).  

Subtraído o juízo de valor, as características estruturais de Vidas Secas 

apontadas por Lins são operações mais radicais de parataxe cuja força política consiste 

exatamente em instituir um espaço lacunar entre o que é e o que não é declarado, mostrado, 

presença e ausência da imagem.  A justaposição de episódios, de imagens sem 

necessariamente estabelecer relações causais entre elas, acaba constituindo um discurso na 

medida em que faz essas relações aparecerem justamente no espaço lacunar. Em José 

Américo de Almeida, a abastança do engenho e a penúria do sertão, o conservadorismo de 

Dagoberto Marçau e o modernismo de seu filho Lúcio, a dignidade do sertanejo e a 
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ignorância da gente do brejo; Em Raquel de Queiroz, a confortável migração de Dona Inácia 

para seu pedaço de terra na serra de Baturité, de trem, carregando seus santos de estimação e a 

marcha a pé do vaqueiro Chico Bento com sua família, o retorno da velha ao sertão, de 

cadeirinha carregada nos ombros de seus caboclos e a recusa de Mocinha, filha de Chico 

Bento, em retornar à terra natal, envergonhada por sua degeneração; Em Graciliano Ramos, a 

esteira de Sinhá Vitória e a cama  de seu Tomás da bolandeira, “uma cama de verdade, feita 

pelo carpinteiro, um estrado de sucupira alisado a enxó, com as juntas abertas a formão, tudo 

embutido direito, e um couro cru em cima, bem esticado e bem pregado” (RAMOS, 1999, p. 

45). Essas e outras imagens justapostas constroem uma nova imagem do retirante sob o 

paradigma modernista da denúncia social. O “romance de trinta” se esquiva do binômio terror 

/ piedade e investe em imagens que buscam dar visibilidade à estrutura social injusta 

produtora do sofrimento do retirante. O “romance de trinta”, portanto, representa uma nova 

fase do processo estético-político que desenha a imagem do retirante. A recepção 

entusiasmada dessas obras pela crítica, o sucesso editorial sobretudo de A Bagaceira e Vidas 

Secas, com suas inúmeras edições e traduções para diversos idiomas, o diálogo com 

expressões artístico-visuais que também alcançaram grande repercussão como as obras de 

Portinari e Aldemir Martins, as apropriações dos romances em outras linguagens artísticas 

como o cinema e o teatro, ampliando seu alcance junto ao público, são indicativos do lugar 

central que o “romance de trinta” ocupa na sedimentação da imagem do retirante e, por 

extensão, da seca e do Nordeste como um todo. Para Albuquerque Júnior (2011) 

 

O romance de trinta instituiu uma série de imagens em torno da seca que se 

tornaram clássicas e produziram uma visibilidade da região à qual a 

produção cultural subsequente não consegue fugir. Nordeste do fogo, da 

brasa, da cinza e do cinza, da galharia negra e morta, do céu transparente, da 

vegetação agressiva, espinhosa, onde só o mandacaru, o juazeiro e o 

papagaio são verdes. Nordeste das cobras, da luz que cega, da poeira, da 

terra gretada, das ossadas de boi espalhadas pelo chão, dos urubus, da 

loucura, da prostituição, dos retirantes puxando jumentos, das mulheres com 

trouxas na cabeça trazendo pela mão meninos magros e barrigudos. Nordeste 

da despedida dolorosa da terra, de seus animais de estimação, da 

antropofagia. Nordeste da miséria, da fome, da sede, da fuga para a detestada 

zona da cana ou para o Sul. [...] Nordeste onde qualquer quadro é marcado 

pela presença do sol (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 139).  

 

Ao levantar, a partir da literatura, em diálogo com as artes visuais, a 

emergência e sedimentação na cultura de um mundo figurativo sobre a seca e o retirante, 

procurei evidenciar como a construção de formas estéticas a partir do fenômeno da seca 
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aciona imagens e sentimentos que orientam a leitura política desse fenômeno, dos sujeitos 

nele embarcados e do próprio espaço do Nordeste. Na década de 1950, a imagem do retirante 

retorna sistematicamente num conjunto de dramaturgias teatrais, agora sob nova orientação 

estético-política. É o que veremos a seguir.  
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3 O RETIRANTE COMO ARQUÉTIPO NA DRAMATURGIA 

 

No dia 11 de setembro de 1965 estreou em São Paulo a encenação que 

consagrou
16

 o texto Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, como uma das 

obras-primas da dramaturgia nacional. Sob a coordenação de Roberto Freire
17

 e direção de 

Silnei Siqueira
18

, o processo de montagem, que inaugurou as atividades do Teatro da 

Universidade Católica (TUCA), teve caráter multidisciplinar, envolvendo contribuições de 

alunos de vários cursos da PUC-SP como Geografia, Direito, Letras etc. Essas discussões 

serviram de base para a concepção do espetáculo considerado por Décio de Almeida Prado 

(2009) como um marco do teatro brasileiro moderno na medida em que logrou elaborar, a 

partir da quebra das convenções realistas
19

, um design cênico (Figura 19) que evidenciava a 

dramaticidade “de um texto em que predomina o coletivo, sem enredo dramático claramente 

delineado e quase sem personagens individualizados” (PRADO, 2009, p. 86): 

 

A construção da cena parte do trabalho dos atores: com movimentos 

ondulantes de braços, imitam o canavial batido pelo vento; dois atores, com 

os braços abertos, figuram a casa e a janela onde as personagens dialogam; 

procissões, levando redes e ferramentas de trabalho, cruzam todo o tempo o 

espaço cênico - um pequeno praticável sinuoso recoberto com sacos de 

estopa. A iluminação tira partido das sombras, projetadas no ciclorama
20

.  

 

Um dos elementos mais marcantes dessa montagem foi a música de Chico 

Buarque de Holanda. À época estudante de Arquitetura da PUC-SP e iniciando sua carreira 

                                                 

16
 O texto já tinha sido levado à cena no Rio de Janeiro, numa montagem do Teatro Cacilda Becker, em 1960, 

com direção de Clemente Portella; e em Salvador, sob direção de Luiz Carlos Maciel, em 1963. 

17
 Joaquim Roberto Corrêa Freire (1927 - 2008). Escritor, jornalista, dramaturgo, que foi diretor do TUCA entre 

1965 e 1969.  

18
  Silnei Siqueira (1934 – 2013), dramaturgo, ator e diretor.  

19
 Segundo Iná Camargo Costa (1998), o conceito de teatro moderno compreende “o processo histórico 

desencadeado pela crise da forma do drama através da progressiva adoção de recursos próprios dos gêneros 

lírico e épico” (COSTA, 1998, p. 14). A estruturação do espetáculo fundada em pesquisa, numa perspectiva 

colaborativa; o investimento numa nova relação com a plateia, na qual se pretendia despertar o senso crítico; a 

introdução de coros e canções como forma de romper com o ilusionismo do drama, são algumas das 

características da encenação moderna. 

20
 Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=espetaculos_biografia&c

d_verbete=450   acesso em 11/02/2014.   

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=espetaculos_biografia&cd_verbete=450
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=espetaculos_biografia&cd_verbete=450
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como compositor, ele aceitou participar do processo como diretor musical. O próprio João 

Cabral, que viu o espetáculo no Festival de Teatro de Nancy, na França, declarou seu 

deslumbramento com o perfeito ajuste entre a música e seus versos, atribuindo ao trabalho 

musical noventa por cento do êxito da peça.  De fato, a encenação do TUCA foi ovacionada 

desde sua estreia. Chico Buarque, que diz ter assistido a sessão inaugural do espetáculo no 

fundo do teatro, perto da porta de saída de emergência, se confessou desnorteado com reação 

do público, que aplaudiu de pé durante dez minutos. O sucesso se confirmou na excursão 

internacional. Após a participação no festival de Nancy, onde conquistou os prêmios de 

melhor espetáculo e melhor autor, foi levada para o Théâtre des Nations, em Paris, 

percorrendo ainda as cidades de Lisboa, Coimbra e Porto, em Portugal, sempre com recepção 

calorosa das platéias.  

 

Figura 29 – Encenação de Morte e Vida Severina do TUCA, em 1965. Foto de Apollo Silveira. Acervo Idart/Centro Cultural 

São Paulo.  

Morte e Vida Severina foi traduzida para o alemão, o francês, o inglês, o 

espanhol,  o italiano  e o holandês, estabelecendo-se como uma das obras mais conhecidas e 

difundida do autor e um marco da dramaturgia brasileira. Além das inúmeras montagens 

teatrais, o texto foi adaptado para o cinema, em 1976, pelo cineasta Zelito Viana. Em 1981, 

ganhou uma versão em teleteatro produzida pela Rede Globo e dirigida por Walter Avancini, 

que foi vencedora no ano seguinte do Emmy Internacional, nos Estados Unidos, e do Prêmio 

Ondas, na Espanha. Em 2005, uma parceira da Fundação Joaquim Nabuco com a TV Escola, 

do Ministério da Educação, gerou a publicação do texto em forma de quadrinhos, com 

desenhos do cartunista Miguel Falcão que, por sua vez, serviu de base para um filme de 

animação dirigido por Afonso Serpa. Essas apropriações para outras linguagens só confirmam 

que o drama de Severino em sua jornada do sertão, de onde foi expulso pela seca, para o 

litoral, sempre às voltas com o sofrimento e a morte, é, sem dúvida, uma das referências 

basilares da construção estética do retirante pela arte da escrita dramática.   
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Morte e Vida Severina – Auto de Natal Pernambucano foi escrito entre 

1954 e 1955 para atender a uma encomenda de Maria Clara Machado que queria encená-lo no 

teatro Tablado, projeto que nunca se concretizou. O texto só foi encenado pela primeira vez 

em 1958, por um grupo paraense. Apresentado no Festival Nacional do Teatro de Estudantes, 

em Recife, conquistou para João Cabral o prêmio de melhor autor. Antes disso, a peça foi 

publicada na coletânea intitulada Duas Águas, que reunia a poesia completa de Cabral até 

1956. O próprio autor explica que resolveu incluir o texto teatral nessa publicação porque 

achou que o livro estava pequeno e, para tanto, excluiu do original todas as rubricas: “Tirei as 

marcações – entra, sai, faz, diz, essa coisa toda. Cada diálogo foi marcado com o tracinho, 

mas não se vê quem o está dizendo. É um monólogo-diálogo” (ATAHYDE, 1990, p. 109 

apud CARVALHO, 2012, P. 91). Essa operação alimentou a discussão sobre o caráter híbrido 

do texto
21

, frequentemente referido como poema-dramático ou “peça-poema”. Não raro, as 

encenações de Morte e Vida Severina são definidas por seus próprios realizadores como 

“adaptação para o teatro do poema de João Cabral de Melo Neto”, perspectiva com a qual o 

autor discorda completamente, como se vê nessa declaração: “fico um pouco irritado quando 

ouço ou leio ‘adaptação do poema de João Cabral’. Isso é uma bobagem, pois Morte e Vida 

Severina já é uma peça, não precisa de adaptação” (ATAHYDE, 1990, p. 109 apud 

CARVALHO, 2012, p. 91).  

A peça teatral está estruturada em 18 unidades dramáticas. Na primeira, a 

personagem central, Severino, apresenta a si mesmo e o conflito: a seca associada a uma 

estrutura fundiária marcada pela concentração de terras e exploração do trabalho do pequeno 

agricultor que o força a emigrar; Na segunda,  ele encontra o cortejo do funeral de um 

sertanejo também Severino morto em emboscada num conflito de terras; Na terceira, depara-

se com o leito seco do rio Capirabibe, cujo curso tomava como guia, ficando sem saber qual 

caminho seguir; Na quarta, atraído pelo som de uma ladainha, ele chega a uma casa onde está 

sendo velado outro defunto; Na quinta, já exausto da viagem, ele hesita em prosseguir e 

considera a possibilidade de arranchar-se ali por algum tempo, mas, para tanto, precisa de um 

trabalho que lhe propicie o mínimo de sustento; Na sexta, ele especula com uma benzedeira 

sobre a possibilidade de conseguir trabalho, mas depara-se com a dura realidade do lugar onde 

                                                 

21
 Para uma discussão aprofundada no gênero em Morte e Vida Severina ver MOURA, Maria José Acioly Paz 

de. O auto da morte e da vida: João Cabral de Melo Neto e a forma dramática. 2006. 132f. Dissertação 

(Mestrado em Letras) -  Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa, PB, 2006.  
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não há roçados nem quaisquer outra atividade na qual possa se enquadrar; Na sétima, ele 

chega à Zona da Mata e se enche de esperança com a paisagem verde; Na oitava, ele encontra 

novamente um enterro, dessa vez de um lavrador morto sem ter jamais ter conquistado nada 

de seu, exatamente a mesma realidade que Severino deixara no sertão;  Na nona, ele decide 

apressar sua chegada em Recife; Na décima, ele chega em Recife e se depara novamente com 

uma realidade social fendida entre os privilégios dos mais ricos e a penúria dos mais pobres; 

Na décima primeira Severino, no ápice de sua decepção, cogita suicidar-se nas águas do 

Capibaribe; A décima segunda prolonga o suspense em torno do suicídio eminente num 

diálogo entre Severino e um morador da região, “seu José, mestre carpina” que tenta dissuadir 

o retirante de suas cogitações. A décima terceira unidade marca o início da resolução do 

conflito com a chegada de uma mulher que comunica a José, o mestre carpina, o nascimento 

de seu filho. As quatro unidades dramáticas que seguem constroem uma representação do 

nascimento de Cristo. Os moradores do lugar, ao celebrarem a chegada da criança, assumem 

as funções das personagens característicos do presépio natalino, como observa Benedito 

Nunes (1974): “uma mulher do povo substitui o anjo da Anunciação; os vizinhos com os seus 

elogios, tomam o lugar dos anjos que guardam e adoram o menino, e, com os seus presentes, 

o dos reis magos; o mocambo é o presépio do Menino Deus, e seu José, São José” (NUNES, 

1974, p. 86 apud MOURA, 2006, p. 22). A ação se encerra com José, o mestre carpina, 

declarando a moralidade do espetáculo: a vida, ainda que sofrida, “severina”, vale a pena.   

Essa curva dramática é desenvolvida com monólogos e diálogos de forte 

teor lírico, versados em redondilho maior e rimas toantes (MUZART, 1981, p. 34). Cada cena 

é precedida por um título que sintetiza a ação que transcorrerá. Como tem sido amplamente 

enfatizado pela fortuna crítica dessa obra de João Cabral, a forma da peça dialoga com os 

autos medievais ibéricos e a literatura de cordel. O próprio poeta destacou as fontes ibéricas e 

da cultura popular utilizadas nas pesquisas para a composição do texto: 

 

Os monólogos do retirante provêm do romance castelhano. A cena do 

enterro na rede é do folclore catalão. O encontro com os cantores de 

incelenças é típico do Nordeste. Não me lembro se a mulher da janela é de 

origem galega ou se está em Pereira da Costa. A conversa com Severino 

obedece ao modelo da tenção galega (ATHAYDE, 1990, p. 110 apud 

CARVALHO, 2012, p. 129).  
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Para além dessas pesquisas, João Cabral evoca suas memórias de infância, 

sua vivência na cultura popular nordestina de onde provêm os elementos que caracterizam não 

só Morte e Vida Severina, mas sua poesia como um todo, definindo-se como um autor de 

tradição ibérica: 

 

Quando eu era menino, os trabalhadores do engenho do meu pai vinham me 

chamar: “Vamos à feira, diz que saiu um romance novo”. E à noite era eu 

que lia pra eles. Essas leituras devem ter influenciado o meu auto; [...] É 

nossa sorte: nós, artistas de tradição ibérica, podemos recorrer a essa mistura 

de popular e erudito, que vem das fontes. (ATAHYDE, 1990, p. 23 apud 

CARVALHO, 2012, p. 49)  

 

Para Carvalho (2012), essas vinculações com a poesia popular ibérica 

expressas nas personagens, nas situações dramáticas, na métrica, na própria temática centrada 

nos opostos vida e morte, situam a escrita de João Cabral de Melo Neto como uma atualização 

do Barroco. Sua premissa é a de que o barroco “ultrapassou as fronteiras das escolas, do 

historicismo, dos conceitos de um estilo de época ou de arte, para caracterizar-se como 

temperamento, mesmo comportamento, um modo de vida, uma cosmovisão, uma atitude 

existencial” (RODRIGUES, 2002, p. 2 apud CARVALHO, 2012, p. 68-69) que, longe de ter 

ficado confinado ao contexto do barroco histórico, atravessou o tempo, chegando à 

contemporaneidade.  O autor identifica traços barrocos em Morte e Vida Severina, tais como: 

a alegoria, o erotismo, a carnavalização etc. Para ele “todo o texto configura-se como uma 

alegoria político-étnico-cultural de uma alteridade funcionalmente barroca” (CARVALHO, 

2012, p. 183).  

Nesse sentido, o Severino da peça é uma personagem coletiva, que 

“representa todos os sertanejos retirantes em busca de sobrevivência” e, mais ainda, todos os 

nordestinos subjugados por uma ordem social assimétrica. De fato, ao se apresentar, em seu 

primeiro monólogo, Severino se funde totalmente com o coletivo, tanto em seus traços físicos, 

quanto em sua condição social, passando de substantivo próprio a comum e, dessa forma, 

“perdendo o seu caráter de substância e passando a assumir uma função adjetiva que qualifica 

a existência negada. A vida Severina designa, igualmente, todo aquele que vive numa situação 

de carência e de negação da vida” (MOURA, 2006, p. 45): 

 

Somos muitos Severinos   

Iguais em tudo na vida: 

na mesma cabeça grande 
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que a custo se equilibra, 

no mesmo ventre crescido 

sobre as mesmas pernas finas 

e iguais também porque o sangue 

que usamos tem pouca tinta 

[...] 

Somos muitos Severinos 

iguais em tudo e na sina: 

a de abrandar estas pedras 

suando-se muito em cima, 

a de tentar despertar 

terra sempre mais extinta, 

a de querer arrancar 

algum roçado da cinza. (MELO NETO, 1994, p. 172) 

 

 

Abrandar pedras com o próprio suor, reanimar matéria morta, fazer semente 

florescer das cinzas são imagens alquímicas que ultrapassam qualquer contexto sócio-

histórico específico para se constituírem em figuras da angústia humana diante de um mundo 

repleto de adversidades. Imagens que se ligam, numa dimensão profunda, ao esquema 

antitético catástrofe (queda) x superação (ascensão). Segundo Durand (2012), o esquema 

(schème) é “uma generalização dinâmica e afetiva da imagem” que faz “a junção entre os 

gestos inconscientes da sensório-motricidade [...] e as representações. São estes esquemas que 

formam o esqueleto dinâmico, o esboço funcional da imaginação” (DURAND, 2012, p. 60). 

Os esquemas se substantificam em arquétipos. E exemplifica: 

 

É assim que aos esquemas da ascensão correspondem imutavelmente 

os arquétipos do cume, do chefe, da luminária [...]; o esquema da 

descida dará o arquétipo do oco, da noite, do “Guliver”, etc; e o 

esquema do acocoramento provocará todos os arquétipos do colo e da 

intimidade (DURAND, 2012, p. 61-62).  

 

Os arquétipos, por sua vez, se corporificam em símbolos, que são 

expressões culturais de caráter convencional urdidas na própria dinâmica da experiência 

humana no meio físico e cultural. Por ser uma convenção, o símbolo não é uma estrutura 

estável como o arquétipo e o esquema. Durand (2012) explica essa instabilidade do símbolo 

por meio de um exemplo: “enquanto o esquema ascensional e o arquétipo do céu permanecem 

imutáveis, o simbolismo que os demarca transforma-se de escada em flecha voadora, em 

avião supersônico ou um campeão de salto” (DURAND, 2012, p. 62).  
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Seguindo essa lógica de classificação Durand (2012) entende que os 

símbolos e os arquétipos organizam-se em torno de três grandes gestos reflexológicos 

dominantes na experiência humana no mundo: a dominante postural (ascendente), a digestiva 

(descendente) e a rítmica (movimentos, fricções). A partir dessas considerações, Durand 

(2012), propõe que as representações imaginárias podem ser compreendidas à luz de certas 

estruturas, “certos protocolos normativos [...] bem definidos e relativamente estáveis, 

agrupados em torno dos esquemas originais” que ele chama de regimes do imaginário 

(DURAND, 2012, p. 63).  O autor distingue dois grandes regimes de imagem: o Regime 

Diurno e Regime Noturno.  No primeiro, predominam as ideias de ascensão, verticalidade, 

iluminação, poder, razão, masculinidade etc., materializadas em símbolos de purificação, 

força, dominação, etc., e representações como cabeças, bocas dentadas,  céu,  fogo,  guerreiro,  

animais  como o cavalo,  lobo  e o  leão. No Regime Noturno, por sua vez, predominam as 

ideias de descida, profundidade, feminino, intimidade, etc., materializadas em imagens de 

noite, terra, águas profundas, animais rastejantes, entre outras.  

Essas considerações de Durand (2012) oferecem um alicerce para 

compreender como o retirante surge na escrita dramática de João Cabral de Melo Neto, 

vinculado a um empreendimento narrativo cuja orientação estético-política consiste em 

evocar, atualizar e celebrar toda uma tradição poética e cultural de matriz ibérica presente 

tanto num acervo de obras artísticas quanto em diversas práticas culturais populares. João 

Cabral considera que essa tradição “que tem sempre extraordinária vitalidade deve certamente 

ajudar todos aqueles que querem criar um teatro ao mesmo tempo moderno e popular” 

(ATAHYDE, 1990, p. 23 apud CARVALHO, 2012, p. 49). Para além de uma imagem do 

sofrimento humano circunscrito a certa realidade sócio-histórica, o retirante é transformado 

num arquétipo de resistência. Resistência do sujeito diante das angústias impostas pela 

natureza e a sociedade. Resistência de toda uma cultura tradicional ameaçada pelo avanço da 

racionalidade técnico-científica do capitalismo.  

Albuquerque Júnior (2011) observa que esse investimento numa estética da 

tradição foi fundamental no processo de produção da identidade cultural nordestina, cujo 

início pode ser localizado nas duas primeiras décadas do século XX. Ele argumenta que esse 

sentimento de saudade das origens coloniais nordestinas está diretamente relacionado à 

sensação de perda que resulta da reconfiguração das relações de forças econômicas e políticas 

provocadas pelo avanço do capitalismo industrial e pela ascensão da burguesia urbana que 

decretaram o declínio dos tradicionais produtores e comerciantes ligados ao negócio do 
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açúcar e do algodão. Esse desvio do eixo do poder para o Sul é o fato geopolítico 

propriamente dito que coloca sob a ameaça de dissolução todo um mundo de práticas, 

relações, imagens e textos culturais que até então referenciavam o sentido de pertença no 

sentido proposto por Rancière (2005) de uma sensibilidade partilhada que orienta a 

organização do espaço, do tempo e das atividades comuns. O fato geopolítico está, assim, 

imbricado num processo de recodificação das áreas ao norte do país, notadamente marcado na 

produção dos intelectuais nordestinos – muitos deles descendentes das elites rurais em 

decadência – por uma nostalgia em relação ao passado, uma recuperação das memórias de 

infância das quais o mundo, ora em crise, emerge revestido de lirismo e dignidade: 

 

O medo de não ter espaços numa nova ordem, de perder a memória 

individual e coletiva, de ver seu mundo se esvair, é que leva à ênfase na 

tradição, na construção do Nordeste. Essa tradição procura ser uma baliza 

que oriente a atuação dos homens numa sociedade em transformação e 

impeça o máximo possível a descontinuidade histórica (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2011, p. 91).  

  

Vale destacar, que esse sentimento de desorientação das elites rurais diante 

do declínio de seu poder econômico e político provocado pela ascensão de uma nova ordem 

socioeconômica e cultural capitalista e urbana, afeta também o sul do país internamente. A 

peça A Moratória (1955), de Jorge de Andrade, aborda essa questão a partir de uma 

tradicional família de cafeicultores no interior do estado de São Paulo, que perde a fortuna e o 

prestígio em decorrência da crise financeira que afeta gravemente a produção cafeeira entre o 

final da década de 1920 e a década de 1930.     

Mas, enquanto o sul se recodifica como um mundo industrial e urbano, 

assumindo-se como espaço da modernidade, a tradição torna-se o elemento definidor por 

excelência do Nordeste. A singularidade, a essência dessa região enquanto espaço 

sociocultural só pode ser recuperada no passado, na dialética das casas-grandes e senzalas, 

sobrados e mocambos, no patriarcado rural, no rico acervo folclórico, nas expressões 

materiais e imateriais da cultura popular (artesanato, festas, folguedos, etc.). Albuquerque 

Júnior (2011) menciona a obra de Câmara Cascudo como exemplar dessa construção estética 

de um “Nordeste tradicional”, por sua idealização da cultura popular, sua perspectiva estática, 

catalográfica do folclore considerado o elemento determinante da autenticidade regional e, 

como tal, deve ser preservado das ameaças do avanço da modernidade. Essa mirada 
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tradicionalista, segundo Albuquerque Júnior (2011, p. 92) aparece em artistas de diferentes 

épocas e linguagens tais como José Lins do Rêgo, Raquel de Queiroz, José Américo de 

Almeida, Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga, Zé Dantas, Cícero Dias, Lula Cardoso Ayres, 

entre outros. João Cabral de Melo Neto foi defensor dessa poética regionalista e 

tradicionalista: 

 

O homem só amplamente homem quando é regional. Se me tirar a estrutura 

ideológica de Pernambuco, eu nada sou. O regionalismo não é uma 

linguagem regional, que o inutilizaria, mas falar dos problemas que estão 

mais próximos da pessoa que fala: a dor do homem, a alegria, as suas lutas e 

as suas belezas etc. O que limita o regionalismo não é o tema de interesse 

circunscrito, mas a linguagem com seus perigos de fixação que lhe poderá 

inutilizar a universalidade (ATAHYDE, 1990, p. 85-86 apud CARVALHO, 

2012, p. 57).  

 

No teatro, outro autor representativo desse regionalismo tradicionalista é 

Ariano Suassuna. Definindo-se como um filho do patriarcado rural, o próprio dramaturgo se 

diz tocado mais diretamente pelos valores estéticos do patriarcado: “eu simpatizo com essa 

aristocracia rural derrotada, decadente, e com o quarto estado, o povo”
22

. Para ele, a busca de 

um teatro próprio, brasileiro, deve ter como referência matricial o barroco ibérico, ao qual 

estamos ligados pelo próprio processo de colonização e, portanto, está nas raízes de nossa 

formação cultural. Trata-se, portanto, de um programa estético fundado na continuidade 

histórica, no resgate de uma visão de mundo idealista de fundo religioso na qual a vida 

consiste numa tensão harmônica de contrários – corpo/espírito, luz/sombra, sagrado/profano, 

classes dominantes/povo, que corresponde ao regime diurno das imagens que, conforme 

proposição de Bachelard (2012), é o regime da antítese. Segundo essa visão, as vicissitudes 

desse mundo provisório e corruptível encontram uma superação última, transcendental, no 

reino de Deus. Esse idealismo cristão, no entanto, pode ser temperado com o elemento cômico 

e o satírico que expõe os vícios das classes dominantes, inclusive o clero. Esse, juntamente 

com os latifundiários, os governantes e os burgueses citadinos são os verdadeiros 

responsáveis pela miséria e injustiça social. O povo é, assim, a grande fonte de esperança de 

um mundo melhor. E o povo, seus valores, sua cultura, estão mais próximos da aristocracia 

rural do que da burguesia. Patriarcado rural e povo, ao mesmo tempo em que se opõem na luta 

social, estão unidos por todo um complexo de práticas, símbolos e relações de características 

                                                 

22
 Entrevista concedida à Revista Vintém, publicada na edição no. 2, maio/junho/julho 1998, p. 3-8. 
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marcadamente feudais baseadas na terra, na religiosidade popular, na hereditariedade, na 

tradição, na honra, no respeito, no paternalismo que garante assistência e proteção mútuos. 

Separados no social pela assimetria das relações de dominação, patriarcado rural e povo estão 

unidos pela cultura para se contrapor à modernização, à globalização, à sociedade capitalista, 

à burguesia.  

O imperativo desse programa estético é a recuperação de toda uma tradição 

de narrativas, personagens e práticas populares rituais que mesclam elementos ibéricos 

medievais com outros de origem ameríndia ou africana. Tradição que encontra na comédia, na 

farsa, no carnavalesco, no realismo fantástico as formas ideais para o encontro com a beleza e 

essa consiste na criação imaginária de uma outra ordem social. É nessa tradição organizada e 

transmitida há séculos pelos cantadores, cordelistas, mestres, brincantes etc. que estaria a 

essência da identidade nordestina. Essa tradição que se encontra no meio do povo, da gente 

comum, entre os camponeses mais pobres ou nas comunidades periféricas dos grandes centros 

urbanos, circulando pelas feiras, ruas, praças. Emerge daí, como destaca Albuquerque Júnior 

(2011): 

 

Um Nordeste em que se misturam as imagens e os temas já cristalizados em 

torno da região, como os temas da seca, da miséria, do cangaço, dos beatos e 

coronéis, mas estas imagens se transmutam por meio de imagens ligadas ao 

medievo, à sociedade de cavalaria, da heráldica. Ele enobrece o sertão, 

tornando este passado da região uma miragem, um sonho de um futuro, em 

que o tempo perdido volte transfigurado pela beleza, pela grandiosidade, 

pelo resgate de essência heroica e cavalheiresca (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2011, p. 192).   

  

De fato, o Severino de João Cabral de Melo Neto, enquanto figura-

personagem se distingue significativamente do referente típico do retirante erigido na 

chamada “literatura da seca”. Sua luta com as vicissitudes da seca, a via crucis do êxodo,  vai 

além de um processo de degenerescência física e moral que o transforma num monstro, como 

foi nos romances do século XIX que abordaram a questão da seca. Também não está 

unicamente a serviço da denúncia de uma estrutura social marcada pela desigualdade que 

relega os mais pobres à condição de socialmente excluídos, de “ninguendade”, como o foi no 

“romance de trinta”. O corpo de Severino, sua cabeça grande, seu ventre crescido, suas pernas 

finas, seu sangue de pouca tinta, é, como já enfatizado, um corpo coletivo, uma figura da 
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realidade sócio-cultural que produziu esse corpo. Sua via crucis como retirante o leva para 

muito além do reconhecimento da condição social de “homem-bicho”, de “judeu errante” 

como acontece ao Fabiano do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Tampouco o 

corrompe moralmente, como sucede a muitas vítimas da seca na literatura. Ao contrário, sua 

viagem solitária ao longo do leito do rio Capibaribe, sem mulher nem prole, nem um cão fiel, 

sem trouxa, sem cactos, sem sol a pino, é uma trajetória na qual, após uma sucessão de 

infortúnios, ele descobre o valor da vida, mesmo uma “vida Severina”.   

Nunes (1974) propõe que a estrutura dramática da trajetória de Severino 

pode ser lida como um “auto dentro do auto”. De fato, o anúncio do nascimento do filho de 

Seu José, mestre carpina, efetua uma ruptura na curva ascendente de encontros do retirante 

com a morte, a miséria, a desesperança. A partir desse evento, a atmosfera sombria e fétida do 

lamaçal é milagrosamente transformada. Solo seco, perfume de alfazema, água cristalina 

espelhando estrelas compõem um novo cenário para os habitantes do lamaçal que, imbuídos 

pelo espírito de comunhão, transmudam os signos de pobreza em dádivas: 

 

− Minha pobreza tal é 

que não trago presente grande: 

trago para a mãe caranguejos 

pescados por esses mangues; 

mamando leite de lama 

conservará nosso sangue. 

− Minha pobreza tal é 

que coisa não posso ofertar: 

somente o leite que tenho 

para meu filho amamentar; 

aqui são todos irmãos, 

de leite, de lama, de ar. 

− Minha pobreza tal é 

que não tenho presente melhor: 

trago papel de jornal 

para lhe servir de cobertor; 

cobrindo-se assim de letras 

vai um dia ser doutor. (MELO NETO, 1994, p. 196-197) 

 

Nesses termos, o acontecimento terreno do nascimento de mais um membro 

daquela comunidade miserável, narrado na forma dramática do auto de natal, torna-se uma 

figura da encarnação de Cristo que é, no imaginário cristão, a expressão máxima da graça 

divina já que o próprio Deus se faz carne par vir “em auxílio do homem ameaçado pela 

confusão e pela desgraça terrenas” (AUERBACH, 1997, p. 79). Por um lado, o recém-nascido 



86 

 

é apenas mais um que cumprirá a mesma sina dos habitantes do mangue, como profetiza uma 

cigana: 

 

Vejo-o, uns anos mais tarde, 

na ilha do Maruim, 

vestido negro de lama, 

voltar de pescar siris; 

e vejo-o, ainda maior, 

pelo imenso lamarão  

fazendo dos dedos iscas  

para pescar camarão (MELO NETO, 1994, p. 198) 

 

Por outro lado, ele representa a beleza da boa nova, a afirmação da força da 

vida que supera todas as adversidades. E aqui não se trata mais das profecias das ciganas do 

Egito, mas da crença dos vizinhos, amigos e demais pessoas que vieram celebrar o 

nascimento, fazendo questão de acentuar que o menino é: 

 

Belo porque tem do novo 

a surpresa e a alegria. 

[...] 

É belo porque com o novo 

todo o velho contagia. 

Belo porque corrompe 

com sangue novo a anemia. 

Infecciona a miséria 

com vida nova e sadia. 

Com oásis, o deserto, 

com ventos, a calmaria (MELO NETO, 1994, p. 198). 
 

Toda a unidade dramática do nascimento do menino vem em resposta à 

pergunta que Severino, no auge do desespero, lançara a Seu José, mestre carpina: “e que 

interesse, me diga, / há nessa vida a retalho / que é cada dia adquirida? [...] que diferença faria 

/ se em vez de continuar / tomasse a melhor saída: / a de saltar, numa noite, / fora da ponte e 

da vida?” (MELO NETO, 1994, p. 195). A retirada na peça Morte e Vida Severina, portanto, 

mais que a denúncia da jornada do sertanejo expulso de sua terra pela seca e pela falta de 

alternativas, resultante do lugar que ocupa na estrutura social, é uma alusão à jornada humana 

em busca de sentido para a vida.  E se para essa questão: 
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[...] não há melhor resposta 

que o espetáculo da vida: 

vê-la desfiar seu fio, 

que também se chama vida, 

ver a fábrica que ela mesma, 

teimosamente, se fabrica,  

vê-la brotar como há pouco 

em nova vida explodida; 

mesmo quando é assim pequena 

a explosão, como a ocorrida; 

mesmo quando é uma explosão  

como a de há pouco, franzina; 

mesmo quando é a explosão 

de uma vida severina. (MELO NETO, 1994, p. 202) 

 

Para Carvalho (2012) João Cabral opera uma inversão ao tomar a forma do 

Auto de Natal tradicional para “afirmar a esperança na vida terrena, mesmo que seja uma 

esperança minguada, franzina, “severina” e não uma esperança na vida eterna, após a morte” 

(CARVALHO, 2012, p. 54), o que seria, em certa medida, uma desconstrução própria de uma 

escrita reflexiva e crítica. Mesmo assim, a resposta ao conflito do retirante Severino, em 

forma de Auto de Natal, evocando as figuras do evangelho relacionadas à encarnação de 

Cristo, reafirma um modelo de subjetivação política de fundo religioso alicerçado numa 

relação pastoral entre Deus e os homens, segundo a qual Cristo é o bom pastor que o rebanho 

deve seguir. Como esclarece Foucault (2008): 

A relação pastoral, em sua forma plena e em sua forma positiva, é portanto, 

essencialmente, a relação entre Deus e os homens. É um poder de tipo 

religioso que tems eu princípio, seu fundamento, sua perfeição no poder que 

Deus exerce sobre seu povo. [...] O poder do pastor é um poder que não se 

exerce sobre um território, é um poder que, por definição, se exerce sobre 

um rebanho. [...] É fundamentalmente um poder benfazejo. [...] é um poder 

de cuidado (FOUCAULT, 2008, p. 168-170).  

 

A forma pastoral, segundo Foucault (2008), foi um operador fundamental na 

formação da subjetividade nas sociedades ocidentais cristãs. Isso porque ela instituiu um 

modo de individuação centrado na questão da salvação que é assegurada por uma complexa 

rede de relações de reciprocidade entre o pastor (Deus) e suas ovelhas (sujeitos). Essa rede de 

relações se fundamenta na submissão à ordem, à lei, aos mandamentos, à vontade de Deus, e 

o que possibilita essa submissão é aceitação das Escrituras como produção de verdade. A 

individuação é, assim, assegurada e definida de três maneiras: 1) por uma economia de 

méritos e deméritos na qual o julgador último é o próprio Deus, mas que pressupõe toda uma 

rede de cuidado e vigilância dos indivíduos sobre si e os outros; 2) pela sujeição do indivíduo 
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à comunidade cristã; 3) pela introjeção ou produção da verdade cristã como uma verdade 

interior.  

Cabe destacar que o Severino retirante, assim como todos os demais 

“severinos” da peça, camponeses ou citadinos, enquanto personagens-figuras desse modelo de 

subjetivação pastoral, se inscrevem na economia de méritos e deméritos da salvação não por 

suas ações, mas principalmente pelo lugar social que ocupam. São pobres, desfavorecidos por 

uma ordem social excludente, vítimas da seca, das emboscadas, da ganância dos latifundiários 

e usineiros. São uma gente sofrida, que vive às margens, condenada à pá, à enxada, à foice, ao 

lamaçal, ao enterro indigente.  

Esse desprestígio é ressignificado no auto natalino de Morte e Vida 

Severina. O bebê de Seu José, mestre carpina, é, ao mesmo tempo, uma figura de Cristo, da 

vida, e de todos os “severinos” da peça que, por essa operação poética, igualam seu rosto 

sofrido ao belo rosto do Salvador. Estamos, assim, diante de um sentimento político para com 

a pobreza segundo o qual os pobres são uma figura do próprio Deus encarnado. Não o Deus 

entronizado, soberano, onipotente e infalível, mas o Deus humano, humilde, que coloca o 

amor acima da lei. O Deus que pode ser tratado com intimidade, celebrado com descontração 

e até, mesmo, com irreverência. O Deus de um “cristianismo moreno”
23

, que emerge da 

hibridização dos textos bíblicos com a cultura popular.  De uma religiosidade inspirada no 

espírito comunitário dos cristãos primitivos descritos nos Atos dos Apóstolos. Esse 

sentimento político fundamentado numa visão religiosa do mundo e do ser humano está 

fortemente sedimentado tradição narrativa popular que, conforme destacado, foi uma 

importante referência na composição do auto.  

A figura do retirante também será evocada na obra de Ariano Suassuna. 

Para Albuquerque Júnior (2011) esse autor quer lançar o foco sobre uma beleza sertaneja que 

havia sido negligenciada pela produção sociológica e literária sobre o nordeste da primeira 

metade do século XX, na qual o sertão aparece como lugar da seca, da miséria e do 

sofrimento. Não é, portanto, de estranhar que a seca e o retirante não tenham assumido lugar 

central em sua produção teatral. Esses elementos se inserem num conjunto de pares de 

oposição que, como observa Dimitrov (2006) são recorrentes nas peças de Suassuna: “fome 

versus abundância; seca versus chuva; sertão versus cidade; pobre versus rico; trabalhador 

                                                 

23
 Expressão cunhada por Eduardo Hoornaert (1990) para definir a religiosidade brasileira.  
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versus proprietário; Deus versus Diabo; sagrado versus profano (DIMITROV, 2006, p. 105). 

Essa visão de mundo caracterizada pela unidade dos contrários, típica do barroco e, por 

conseguinte, da cultura popular nordestina, é uma das principais marcas do projeto estético do 

teatro de Suassuna:  

 

Eu comecei muito novo, com sete anos de idade. Ouvi o primeiro desafio de 

cantadores e tive a sorte de  ouvir  um  dos  maiores  cantadores  que o  

Brasil  já  teve,  chamado  António Marinho, lá em Taperoá, em 1934. Eu fui 

pra essa cantoria com um irmão meu chamado João. Era na casa de um 

oficial da polícia lá de Taperoá, que promoveu essa cantoria com António 

Marinho e um cantador de Juazeirinho, chamado António Marinheiro. E eu 

fiquei muito impressionado  porque  António  Marinho  cantou,  além  dos  

improvisos,  um  folheto que ele sabia de cor e eu não sei se era de autoria 

dele. Depois, com as mulheres velhas, do povo de Taperoá, eu comecei a 

aprender o que elas chamavam ‘as cantigas velhas’, que às vezes eram 

romances ibéricos sobreviventes. E também romances já feitos aqui, mas 

ainda no estilo do romance ibérico. […] E então eu comecei muito menino a 

entrar em contato com isso. Uns dois anos depois, com oito ou nove anos, 

um primo meu chamado Manoel Souza me levou  pra  ver  um  espetáculo  

de  mamulengo,  o  primeiro  espetáculo  de mamulengo  que  eu  vi  na  

vida.  Era  num  mercado  popular  em  Taperoá.  Lá,  com  os 

mamulengueiros que eu não sabia de onde vinham, existia uma pequena 

peça que eu adorei, achei extraordinária. Eu lembro que o personagem 

principal era um negro, Benedito. [...] Logo que me alfabetizei, eu comecei a 

ser um grande leitor. Li muito na infância, na adolescência e na juventude, e 

ainda hoje eu sou um grande leitor. Pois bem, então isso foi muito 

importante para mim porque tinha a biblioteca do meu pai. Meu pai era um 

entusiasta da literatura e já era um entusiasta da literatura popular. Ele era 

muito amigo de Leonardo Mota, um escritor cearense que hoje anda até 

esquecido, a meu ver, injustamente, e que foi um dos primeiros a coletar 

improvisos de cantadores. No livro Sertão Alegre, Mota cita meu pai como 

uma das fontes que passavam para ele versos populares. Então, isso foi 

muito importante pra mim, porque eu comecei a dar importância a livros 

muito cedo. E quando eu vi os versos dos cantadores serem acolhidos nos 

livros, que para mim eram objetos sagrados, então eu comecei a respeitar 

aquilo que me dava prazer
24

. 

  

Esse fascínio e comprometimento com a cultura popular é o eixo que norteia 

as aparições do retirante no universo dramático de Suassuna. Para discorrer sobre a forma 

como o dramaturgo redesenha a figura do retirante em sua obra teatral tomo como exemplares 

                                                 

24
 Entrevista concedida à revista Continente Multicultural, publicada na edição no. 20, de agosto de 2002.  
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as peças Uma Mulher Vestida de Sol (1947), O Auto da Compadecida (1955) e A Pena e a Lei 

(1959).  

Uma Mulher Vestida de Sol, originalmente escrita em 1947, é a primeira 

peça do autor, criada especialmente para concorrer ao prêmio Nicolau Carlos Magno, 

promovido pelo Teatro do Estudante de Pernambuco. Apesar de levar o prêmio, o texto só foi 

encenado em sua versão revista de 1958, ou seja, após a consagração de Ariano com O Auto 

da Compadecida. Segundo Dimitrov (2006) Uma Mulher Vestida de Sol já “anuncia todas as 

temáticas que o autor tratará ao longo da década de 50 em seu teatro. A seca, a fome, a 

avareza dos poderosos, a péssima condição de vida dos mais humildes, a religiosidade 

popular, a vingança familiar etc.” (DIMITROV, 2006, p. 105). Mas, diferente dos textos que 

notabilizaram Suassuna como um artífice da comédia, Uma Mulher Vestida de Sol assume 

contornos trágicos
25

 na medida em que investe na crescente tensão dramática em torno da 

inimizade entre duas famílias sertanejas – a casa de Joaquim Maranhão e a de Antonio 

Rodrigues – provocada pela disputa de terras. É portanto, no registro poético do trágico que a 

figura do retirante é, inicialmente, posta em funcionamento pelo dramaturgo. 

Inspirada no romanceiro popular nordestino, por sua vez muito influenciado 

pela lírica trovadoresca, e assumidamente influenciada pela dramaturgia do espanhol García 

Lorca – “o mundo de Lorca parecia com o meu”, pontua Suassuna, “era um mundo de 

cavalos, de touros, de ciganos e coisa parecidas com o sertão. Aí eu comecei a escrever 

teatro”
26

, a trama retoma o tema recorrente do amor proibido entre dois jovens pertencentes a 

casas inimigas. No caso, os primos Rosa e Francisco, respectivamente filhos de Joaquim 

Maranhão, Senhor da Jeremataia, e Antonio Rodrigues, Senhor das Cacimbas. A tensão pela 

disputa das terras é visualmente materializada já na rubrica inicial, segundo a qual as casas 

estão “separadas por uma cerca que divide o palco, do proscênio ao fundo”, tendo, em cada 

banda, a vigilância de dois jagunços. Essa tensão é agravada pelo caráter obscuro do pai de 

Rosa, que matou a própria esposa por um suposto adultério e nutre um desejo incestuoso pela 

moça.  

                                                 

25
 Para uma discussão sobre a questão do gênero em Uma Mulher Vestida de Sol ver MORETTI, 2011, que 

discute os elementos trágicos presentes na peça; e OLIVEIRA, 2009, que discute essa dramaturgia a partir do 

conceito de gênero sério-cômico, elaborado por Mikhail Bakhtin. 

26
 Entrevista concedida à Revista Vintém, publicada na edição no. 2, maio/junho/julho 1998, p. 3-8. 
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O sertão é apresentado, num diálogo entre um delegado e um juiz que 

funciona como prólogo à ação, como um lugar inóspito, onde há “sol de fogo de dia e frio da 

noite, pedras, bodes, cabras e lagartos, com o sol por cima e a terra parda em baixo” 

(SUASSUNA, 1964, p. 21). Nesse cenário, “pobreza, fome, seca e fadiga, o amor e o sangue, 

a possessão das terras, as lutas pelas cabras e carneiros, a guerra e a morte, tudo que é 

elemento no homem está presente nesta terra perdida” (SUASSUNA, 1964, p. 23). Destaque-

se a associação de seca / fome / pobreza / amor / morte / guerra / sangue para desenhar um 

universo corrompido, em vias de purificação pelo sofrimento e derramamento de sangue, no 

qual tudo – natureza, hereditariedade, bens, relações sociais – assumem uma dimensão trágica 

na medida em que as personagens leem o mundo que as cerca e agem sobre ele movidas pelo 

pathos. Na tessitura poética desse universo, há uma recorrência às metáforas em torno da 

imagem do fogo evocadas na forte presença do sol. O próprio título provém de uma imagem 

do livro do Apocalipse (capítulo 12, versos 1 a 16) anunciada na epígrafe que parafraseia o 

texto bíblico:   

 

Apareceu, outrossim,  

um grande sinal no céu 

uma mulher vestida de sol, 

que tinha a lua debaixo de seus pés, 

e uma coroa de doze estrelas 

sobre sua cabeça; 

e, estando prenhada, 

chamava com dores de parto, 

e sofria tormentos por parir. (SUASSUNA, 1964) 

 

Essa visão do profeta João, na Bíblia, antecede à batalha que resulta na 

expulsão do dragão pelo exército de anjos e a instauração definitiva do reino de Deus, institui 

a metáfora da purificação pela guerra, o sofrimento e a morte, anunciada pela visão e o 

abrasamento do sol, que será uma constante na peça. Já no primeiro diálogo entre os jagunços 

das duas casas em litígio, Martim pressagia: “Do jeito que as coisas estão, com esse sol 

quente, essa poeira, o velame e a malva ressecados pelo sol, qualquer faísca isso aqui pega 

fogo! Que lugar!”. E Caetano reforça: “O sol está vermelho e a terra treme na vista!” 

(SUASSUNA, 1964, p. 24). Mais adiante, pela boca de Cícero, um tipo messiânico, cantador 

e profeta, a associação sol e sangue aparece numa referência a Martim: “E talvez seja você 

também que possa morrer de tiro ou de faca, porque você é desses cujo sangue tem vontade 
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de queimar, no sol”. E numa conversa com Inocência, ao relatar a memória da mulher e do 

filho mortos durante a retirada, novamente as imagens do sol e da morte se tocam: 

 

INOCÊNCIA – Quando vejo este sol, o milho morrendo sem amparo na 

terra quente, chega me dá uma agonia. 

CÍCERO – Por mim, já estou habituado. Vi minha mulher e meus filhos 

morrerem de fome na estrada, quando vim para cá. Já faz muitos anos e é 

sempre assim. Uma bala, o sol, cobra, uma doença, uma briga, a velhice, e, 

seja gado ou gente, tudo tem de morrer um dia. (SUASSUNA, 1964, p. 40). 

 

O sol, a seca e o sofrimento dos retirantes são a própria pulsação desse 

universo em desorientação, como fica explícito no evento trágico envolvendo uma família de 

retirantes – Inácio, sua mulher e um filho – que passa nas imediações das terras em disputa a 

caminho de Juazeiro, onde Inácio pretende se alistar nas frentes de trabalho. Enquanto o casal 

pára à porta de Joaquim Maranhão para pedir comida, o rapaz se deteve na estrada para tirar 

mel de “um inxu oco de uma estaca”. Na conversa que entabulam com Rosa, evidencia-se 

uma vez mais a percepção da seca como desordem do mundo: 

 

INÁCIO – Dona, eu vou lhe dizer uma coisa: essa terra é amaldiçoada! 

JOANA – Homem, pelo amor de Deus não diga uma coisa dessa! Você não 

medo dum castigo? 

INÁCIO – Os meninos morrendo aos montes e os pais pelas portas, pedindo 

ajuda, para fazer o enterro dos inocentes. Agora eu pergunto: isso pode estar 

certo? (SUASSUNA, 1964, p. 48).  

 

E como se cumprisse o presságio de Joana, ouve-se um tiro e, a seguir, 

chega a notícia de que o jovem retirante foi assassinado a tiros por Joaquim Maranhão que o 

confundiu com um capanga de seu inimigo tentando derrubar a cerca. Para compensar os pais, 

o fazendeiro se responsabiliza pelo enterro e paga um soma em dinheiro. Ao saber da 

fatalidade e da manobra do patrão, Martim decreta: “Agora? Que é que adianta depois do 

filho morto? Esta terra é perdida, com o sol, as balas, a poeira! (SUASSUNA, 1964, p. 51). E 

no funeral do garoto, o profeta Cícero: “O sino está batendo, parecem ondas douradas no sol. 

Ele só bate assim quando uma pessoa morre de tiro. O sol estava em redor dele quando 

atiraram. [...] Os anjos de ouro estavam no céu e a morte passou por ele, com as asas 

brilhando, no vento cheio de sol. (SUASSUNA, 1964, p. 52-54).  
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Veste de sol, coroa de estrelas, faísca, fogueira, vermelho, dourado, anjos de 

ouro, asas brilhando, vento cheio de sol, imagens de luz e brilho que explodem do desejo: do 

pai pela filha; do jagunço Martim, que também anseia por Rosa; e desta pelo inimigo do pai. 

Imagens de luz e brilho que purificam o sangue e o mel derramado na terra, na boca vermelha 

e imberbe do rapazinho que era “quase um homem”, que “ia se retirando e que [...] retirou-se 

de vez, para o céu”. O sol vermelho que consome o milharal, fadiga a terra, esquenta a fronte, 

faz vibrar as ondas sonoras do sino que lamenta a morte do retirante, agita as asas da morte, 

morte de sol, de luz que tudo purifica. Nas insistentes imagens do sol que queima na peça de 

Suassuna, a metáfora de renovação, como observa Bachelard (2008): “mais rápido inclusive 

em crescimento e mudança do que o pássaro no ninho vigiado a cada dia nas moitas, o fogo 

sugere o desejo de mudar, de apressar o tempo, de levar a vida a seu termo, a seu além” 

(BACHELARD, 2008, p. 25). O simbolismo do sol, segundo Durand (2012) está relacionado 

aos arquétipos que materializam esquema da ascensão (luz) em sua oposição com a queda 

(trevas):  

[...] o sol significa ante de tudo luz, e luz suprema. Na tradição medieval, 

Cristo é constantemente comparado ao sol, é chamado sol salutis, sol 

invictus, ou então, numa nítida alusão a José, sol occasum nesciens e, 

segundo S. Eusébio de Alexandria, os cristãos até o século V adoravam o sol 

nascente. O sol ascendente é, de resto, muitas vezes comparado a um 

pássaro. No Egito, o deus Atum chama-se “a grande Fênix que vive em 

Heliópolis” [...]. Rá, o grande deus solar, tem cabeça de gavião, enquanto 

para os hindus o sol é uma águia, e algumas vezes um cisne. [...]. É, 

portanto, aqui a potência benfazeja do sol nascente, do sol vitorioso da noite 

que é magnificada (DURAND, 2012, p. 149-150).  

 

No ritmo trágico urdido por Suassuna, o sertão tem que queimar ao sol para 

purificar-se da seca, o latifúndio, da disputa por terras, do patriarcalismo, do belicismo, enfim, 

de toda a matéria da qual se constitui. Para os propósitos desta pesquisa, interessa destacar 

como as personagens na condição de retirantes se inscrevem nessa dinâmica de purgação. 

Gavião e Martim se viram forçados, por causa da falência provocada pela seca, a aceitar a 

posição de “cabras” de Joaquim Maranhão, de quem são parentes mais pobres. Mesmo 

sentindo-se humilhado nesse posto, a ponto de renegar o parentesco com o latifundiário – 

“não tenho ligação de sangue com o homem que aluga o meu” (SUASSUNA, 1964, p.  28) – 

Gavião e o irmão acabam se envolvendo na disputa por terras, ambos movidos pelo pathos, 

como é característico do trágico. Martim é assassinado por Francisco ao tentar impedir a fuga 

de Rosa para unir-se ao amado.  Para vingar a morte do irmão, Gavião ajuda Joaquim 

Maranhão a resgatar a filha das terras do inimigo. Torna-se, assim, a única testemunha da 
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violação do acordo entre os fazendeiros segundo o qual um jamais pisaria nas terras do outro, 

sob pena de morte. Por essa razão, Gavião é morto por Joaquim Maranhão como queima de 

arquivo. Mesmo motivadas pelas paixões (e aqui se inclui o assassinato do rapaz numa ação 

patética de Joaquim Maranhão), essas ações representam os retirantes pondo em evidência sua 

posição frágil numa estrutura social polarizada na qual os latifundiários detém a riqueza e o 

poder. A esse respeito, Dimitrov (2006) observa que nessa narrativa, o autor olha para o 

sertão pela ótica da classe dominante: 

 

Por mais que outros, como os capangas, os retirantes e o beato Cícero, 

desempenhem funções importantes para o desenrolar da história, a cena é 

ditada pela briga entre os fazendeiros, em um plano, e pelo amor proibido 

dos primos, em outro. Os personagens pobres são coadjuvantes. São 

importantes, mas não têm poder suficiente para decidirem o rumo da cena. 

(DIMITROV, 2006, p. 102).  

  

Ele reconhece que há momentos em que as personagens periféricas 

assumem o centro da cena, chamando a atenção para questões como a pobreza, a fome, a seca, 

a opressão social etc. Mas, na sua interpretação, essas cenas são intervalos nos quais “a 

atenção do leitor é desviada do eixo central da peça, o conflito entre famílias”, sendo, 

portanto, “interrupções, e não momentos decisivos para o desenrolar da história” 

(DIMITROV, 2006, p. 103). Há que se considerar, no entanto, uma importante peripécia final 

da dramaturgia: é o retirante Inácio que, juntamente com Antonio Rodrigues, matam Joaquim 

Maranhão movidos pelo mesmo sentimento: vingar a morte dos filhos. E, nesse momento, o 

retirante assume o protagonismo da cena e reverte as coordenadas de poder que regem o 

universo do sertão: 

 

INÁCIO – [...] foi assim, com a força dos filhos do diabo, que você venceu 

sempre, você, o poderoso, o forte. Mas se esqueceu de mim, que você tinha 

esmagado com a bota, na poeira da estrada. Eu me levantei da poeira para 

trazer a você sua morte. Eu também era dos fracos, Joaquim Maranhão, e, 

apesar de não ser ninguém, sou um filho de Deus e não faltaria à minha 

palavra. Acontece porém que eu, o fraco, eu, o pobre, não tinha dado essa 

palavra. Entrei aí, desarmado e arrombei a janela. Assim, fui eu que acabei 

com você, porque sua filha contou tudo. E quando ela chamou por você, fui 

eu ainda que peguei você por trás e tomei seu rifle. Porque nós queremos que 

você morra como morreram meu filho e o dele: desarmado. Sem poder fazer 

nada! Se quer rezar, reze, porque vai morrer! (SUASSUNA, 1964, p. 136).  
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A grande falha trágica de Joaquim Maranhão, portanto, a que efetua sua 

autoconsumação,  sua hamartia, foi o assassinato de um retirante anônimo. Já em sua estreia 

na escrita dramática, Suassuna define as coordenadas estético-políticas que nortearão sua 

obra: o tema do enfrentamento dos pobres com as elites, preferencialmente com a vitória dos 

primeiros, desenvolvido por meio de enredos e formas narrativas recuperados da tradição 

europeia medieval e renascentista e do fabulário popular do Nordeste, e sob uma visão 

religiosa – mais especificamente católica – do homem e do mundo. Como analisa Prado 

(2009), o teatro de Suassuna se articula em torno de duas questões de natureza religiosa: “a 

morte, que ‘de um ponto de vista meramente humano, [...] não só não tem sentido, como retira 

toda e qualquer possibilidade de sentido à vida’; e a existência de Deus, que restitui ao 

universo a racionalidade e significação moral perdidas” (PRADO, 2009, p. 80-81). E a 

expressão máxima da misericórdia de Deus purificando o mundo é uma mulher irradiando luz 

na sua coroa de estrelas, nas suas vestes de sol, nos pés que descansam sobre a lua, no ventre 

onde uma nova vida se move. Nem precisaríamos da exegese bíblica para ler nessa mulher a 

figura de Nossa Senhora, a quem Rosa apela depois de se apunhalar: “Peçam a Nossa Senhora 

para que minha morte seja perdoada!” e que também povoa a conjectura final da peça, 

expressa na boca de Manuel: “Terão eles [os mortos na tragédia] se encontrado afinal? Que é 

que você acha? Será que o pedido dela a Nossa Senhora foi atendido e seus pecados foram 

perdoados?”. Ao que Caetano responde: “Nós logo saberemos companheiro”. E numa última 

invocação do sol: “Vamos embora, o dia nasceu” (SUASSUNA, 1964, p. 138-141).  

Esse empreendimento estético-político, que em Uma Mulher Vestida de Sol 

é realizado em ritmo trágico, consolida-se e projeta Ariano Suassuna como um dos grandes 

autores da dramaturgia brasileira com a comédia O Auto da Compadecida. Segundo Newton 

Júnior (2004) O Auto da Compadecida começa a se destacar nacionalmente em 1957, a partir 

da participação do grupo Teatro Adolescente do Recife, responsável pela primeira montagem 

da peça, no I Festival de Amadores Nacionais, promovido pela Fundação Brasileira de Teatro. 

Naquele mesmo ano o texto foi premiado com a Medalha de Ouro da Associação Brasileira de 

Críticos Teatrais e publicado em livro, levando Ariano Suassuna a ser reconhecido pelo 

campo teatral como um dos maiores dramaturgos brasileiros. As inúmeras encenações e 

publicações que se seguiram, no Brasil e no exterior, vieram confirmar o status de marco da 

dramaturgia nacional. O texto ganhou três versões em audiovisual: A Compadecida, de 1969, 

dirigida por George Jonas, uma experiência da estética do Movimento Armorial no cinema; 
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Os Trapalhões no auto da Compadecida, de 1987, dirigida por Roberto Farias; e O auto da 

Compadecida, de 1999, dirigida por Guel Arraes, veiculada pela Rede Globo de Televisão, 

inicialmente no formato de minissérie, depois levada aos cinemas pelo Globo Filmes com 

enorme sucesso de público.  

Dividida em três atos, a peça tem como protagonistas João Grilo e Chicó, 

sertanejos pobres que usam de astúcia como tática de sobrevivência numa sociedade 

polarizada entre uma maioria miserável e uma elite que detém a riqueza e o poder, composta 

pela aristocracia rural, representada pelo latifundiário Antônio Moraes; a burguesia comercial, 

à qual pertencem o padeiro e sua mulher, patrões da dupla de protagonistas; e o clero, que na 

peça inclui o Bispo, o Padre João, o Frade e o Sacristão. Para Tavares (2004) João Grilo é 

uma recriação do Pedro Malazarte, “talvez o nosso herói espertalhão mais conhecido, e que na 

Península Ibérica tinha o nome de Pedro Urdemalas” (TAVARES, 2004, p. 196). A 

personagem de Suassuna é também comparada pela fortuna crítica da obra ao Macunaíma, o 

“herói sem caráter”, de Mário de Andrade. Newton Júnior (2004) contesta essa perspectiva, 

apelando para os vários indicativos de caráter e generosidade do herói de O Auto da 

Compadecida e, principalmente, para a sua condição social: 

 

João Grilo não é nenhum desocupado (pois dá duro na padaria) nem um 

homem sem objetivo na vida ou drama profundo a resolver. Sua meta é das 

mais nobres: identifica-se com a própria sobrevivência. Não há, para o 

homem do povo, carente de tudo, drama maior a ser resolvido. Por isso é que 

João Grilo, antes de ser alinhado ao “malandro”, deveria ser visto, em 

primeiro lugar, como uma espécie de descendente da grande tradição 

mediterrânea de personagens astuciosos que, a rigor, antecede em muito a 

novela picaresca espanhola, e cujas origens mais remotas estariam, talvez, 

nas astúcias de Ulisses, personagem de Homero (NEWTON JÚNIOR, 2004, 

p. 209).  

 

O fato é que João Grilo pertence a uma linhagem de tipos que materializam 

o arquétipo do trickster. Segundo Renato da Silva Queiroz (1987) o trickster termo que 

significa é uma personagem proveniente da mitologia dos povos indígenas norte-americanos 

que tanto pode se manifestar em forma animal como em forma humana. O trickster tem 

natureza ambígua, sendo, por excelência, um infrator das regras estabelecidas, e tendo como 

característica mais importante a astúcia. Suas ações podem ser benéficas ou maléficas, já que 

não se orienta por princípios éticos. Para Jung (2000) o trickster  
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Embora não seja propriamente mau, comete, devido à sua inconsciência e 

falta de relacionamento, as maiores atrocidades. [...] O trickster é um ser 

originário “cósmico”, de natureza divino-animal, por um lado, superior ao 

homem, graças à sua qualidade sobre-humana e, por outro, inferior a ele, 

devido à sua insensatez inconsciente. Nem está à altura do animal devido à 

sua notável falta de instinto e desajeitamento. Estes defeitos caracterizam sua 

natureza humana, a qual se adapta às condições do ambiente mais 

dificilmente do que um animal. Em compensação porém se candidata a um 

desenvolvimento da consciência muito superior, isto é, possui um desejo 

considerável de aprender, o qual também é ressaltado pelo mito (JUNG, 

2000, p. 259). 

 

 

O arquétipo do trickster se atualiza na linhagem dos “pícaros”, “trapaceiros” 

e “malandros” que Suassuna colhe da novela picaresca. Em geral são personagens pobres, 

desfavorecidas socialmente, e usam a astúcia como estratégia de sobrevivência, vingança ou 

conquista e algum outro intento em particular. Segundo Braga (2007) o pícaro, na tradição 

ibérica, “é, habitualmente, o criado ou vassalo de personalidades de ‘vida elevada’, 

surpreendendo-lhes a intimidade e denunciando-lhes a imoralidade” (BRAGA, 2007, p. 83). 

Ao evidenciar fraquezas de caráter que, em princípio, se chocam com a posição social que 

certas personalidades ocupam – ganância e luxúria para o clero, por exemplo – o pícaro opera, 

em nível simbólico, uma reversão de expectativa que, ao mesmo tempo, aciona o riso e o 

sentimento de vingança contra as opressões sociais. O pícaro “compensa as diferenças sociais 

por meio da zombaria  e  da  sagacidade,  ridicularizando  e  recusando  todos  os  símbolos  

do  poder  e hierarquia vigentes na sociedade” (VASSALO, 2000, 149 apud  BRAGA, 2007, 

p. 84). Esses “amarelos” ou “quengos” são, em geral, na dramaturgia de Suassuna, aqueles 

que conduzem o olhar do leitor. Seu antagonismo com os poderosos estabelecem o conflito 

central, o percurso das ações dramáticas e, sobretudo, o ritmo cômico e a mirada satírica para 

o mundo e as relações sociais.  

A fábula de O Auto da Compadecida, centrada no enfrentamento e na 

vitória final dos heróis contra a opressão dos poderosos, tendo como únicas armas a mentira, a 

astúcia e a imaginação, é tecida a partir da reescrita de episódios coletados em narrativas da 

tradição popular nordestina, que circulam em forma de cordéis, autos ou romances. Tavares 

(2004) esclarece que o tema do cachorro cujo dono paga uma fortuna para que o animal tenha 

um enterro em latim, que organiza o primeiro ato da peça de Suassuna, vem do cordel O 

dinheiro, de Leandro Gomes de Barros; já as invenções do gato que “descome” dinheiro e da 
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flauta mágica que ressuscita os mortos, que João Grilo articula no segundo ato 

respectivamente para ludibriar seus patrões e para tentar escapar da morte nas mãos do 

cangaceiro, são recriações de uma narrativa popular anônima intitulada O cavalo que 

defecava dinheiro; finalmente, o julgamento das personagens e a intervenção misericordiosa 

de Nossa Senhora, que se vê no terceiro ato da peça, têm como fonte o auto O castigo da 

Soberba (TAVARES, 2004, p. 191-192).  

No ato final, quando o tribunal celestial julga as personagens para decidir 

sobre sua salvação ou danação, e todos se veem sem esperança de conquistar o paraíso por 

suas ações no plano terreno, João Grilo reivindica sua condição social que o torna mais 

vulnerável aos sofrimentos causados pela seca, primeiramente, para se distinguir dos demais 

em sua relação com a justiça e a misericórdia divinas: 

 

JOÃO GRILO – [...] Vocês são uns pamonhas, qualquer coisinha estão 

arriando. Não vê que tiveram tudo na terra? Se tivessem tido que aguentar o 

rojão de João Grilo, passando fome e comendo macambira na seca, garanto 

que tinham mais coragem. (SUASSUNA, 2004, p. 155) 

  

E depois de invocar a presença de Nossa Senhora, a Compadecida, como 

advogada, ele evoca a origem pobre da mãe de Deus como ponto de contato entre sua 

condição terrena e o divino. Quando a Compadecida, apesar de reconhecer a situação delicada 

dos réus, se prontifica a interceder: 

 

JOÃO GRILO (ao Encourado) – Está vendo? Isso aí é gente e gente boa, não 

é filha de chocadeira não! Gente como eu, pobre, filha de Joaquim e de Ana, 

casada com um carpinteiro, tudo gente boa. (SUASSUNA, 2004, p. 161) 

  

A Compadecida, de fato, se posiciona perante Cristo em favor dos mais 

pobres: 

 

A COMPADECIDA – Intercedo por esses pobres que não têm ninguém por 

eles, meu filho. Não os condene. (SUASSUNA, 2004, p. 162) 
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E entre os pobres, João Grilo encontra favor especial por sua lida com a 

seca, pela qual se irmana aos seres celestiais: 

 

A COMPADECIDA – João foi um pobre como nós, meu filho. Teve de 

suportar as maiores dificuldades, numa terra seca e pobre como a nossa. Não 

o condene, deixe João ir para o purgatório. (SUASSUNA, 2004, p. 170).   

 

João Grilo representa, assim, os sertanejos mais pobres, que como tal são os 

que mais sofrem com a seca. E esses são uma figura da “sagrada família” tanto quanto o 

Nordeste, pela mesma operação poética, se torna uma figura da “terra santa”. Trata-se de um 

posicionamento estético-político que reveste os menos favorecidos de um ethos cristão. João 

Grilo, assim como o Severino de João Cabral de Melo Neto, ao se encontrarem com o divino, 

veem as suas próprias faces e esse encontro os leva à reconquista da vida. Embora a 

misericórdia da Compadecida favoreça todas as personagens, já que nenhuma é condenada ao 

inferno, João Grilo é a única a quem é dada uma nova chance. Ele volta à terra, conquistando 

uma oportunidade de se redimir de suas trapaças na nova vida terrena, de modo que, ao 

morrer uma segunda vez, nem precisará passar pelo purgatório.  

 

João Grilo, junto com os entes sobrenaturais, é o responsável por desvelar a 

verdade de cada um dos indivíduos representados na peça. Por ser pícaro, ele 

exerce o papel de denúncia do que há de criticável e falso nas personagens 

aparentemente mais elevadas na escala social (padre, bispo, major, padeiro). 

Dessa maneira, exerce o papel de crítico dos representantes da Igreja 

Católica e da elite local que explora o trabalho dos mais pobres. Por ser 

aquele que desvenda o que há por trás da falsa moral e da hipocrisia é que 

João Grilo recebe como prêmio o fato de ressuscitar na peça. Ele se iguala 

no desvendamento da verdade na vida terrena aos dignos representantes de 

Deus na vida supraterrena (PETRY, 2010, p. 16). 

 

Já em A Pena e a Lei temos explicitamente a figura do retirante na 

personagem Joaquim, também portadora do caráter picaresco, juntamente com o negro 

Benedito, o protagonista, e Mateus, um vaqueiro oprimido pelo seu senhor, Vicentão Barrote. 

A forma irreverente com que essas personagens enfrentam as dificuldades que se lhe impõem, 

sua atitude zombeteira perante os poderosos, sua capacidade de criticar as diferenças sociais 

por meio da exposição dos defeitos das elites estabelecem o ponto de vista a partir do qual o 
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leitor se situa na narrativa, como se vê claramente nessa fala do retirante Joaquim que critica 

Vicentão Barrote:   

 

 Esse velho é safado e é um dos chefes  

 Dos ladrões de cavalo do sertão;  

 Caloteiro, avarento e mau patrão,  

 Só merece porradas e tabefes;  

 Esse velho é da marca “quatro efes”:  

 Feio, frouxo, fuleiro e fedorento.  

 Fede mais que plastrada de jumento,  

 Fede mais do que bode ou pai-de-lote,  

 Fede mais do que fundo de garrote,  

 Fede mais que sovaco de sargento. (SUASSUNA, 1971, p. 92) 

  

O embate entre o povo e as elites, que permeia toda a trama da peça, é 

enquadrado no pressuposto de fundo religioso segundo o qual somente a morte “liberta o 

homem das contingências materiais e o devolve na pureza de sua face divina ao diálogo com 

o Criador” (MAGALDI, 1971, p. 11). A própria estrutura do espetáculo, conforme anunciada 

na rubrica inicial, já aponta para esse percurso:  

 

O primeiro ato de “A Pena e a Lei” denomina-se “A Inconveniência de Ter 

Coragem”. Deve ser encenado como se se tratasse de uma representação de 

mamulengos, com os atores caracterizados como bonecos de teatro 

nordestino, com gestos mecanizados e rápidos. No segundo ato – que se 

chama “O Caso do Novilho Furtado” – os atores já representam num meio-

termo entre boneco e gente, com caracterização mais atenuada, mas ainda 

com alguma coisa de trôpego e grosseiro, que sugira a incompetência, a 

ineficiência, o desgracioso que, a despeito da condição espiritual, existe no 

homem. Somente no terceiro ato é que os atores aparecem com rostos e 

gestos teatralmente normais – isto é, normais dentro do poético teatral – para 

indicar que só então, com a morte é que “nos transformamos em nós 

mesmos” (SUASSUNA, 1971, p. 29).  

 

Novamente Suassuna recorre à tradição narrativa nordestina.  A Pena e a Lei 

é, na verdade, uma recriação a partir de duas peças escritas pelo dramaturgo no começo da 

década de 1950 que, por sua vez, se baseavam no repertório da cultura popular do Nordeste. 

Ele mesmo explica que o primeiro ato se origina de um “entremez popular chamado ‘Torturas 

de um Coração, ou, Em Boca Fechada não Entra Mosquito’, cujos personagens eram alguns 

dos ‘tipos’ fixos do mamulengo nordestino – Vicentão, o valente, o Cabo Setenta, o ‘quengo’ 
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negro Benedito” (SUASSUNA, 1971, p. 25).  O terceiro ato, intitulado “Auto da Virtude e da 

Esperança”, é uma variação do julgamento do Auto da Compadecida, “na linha religiosa do 

‘Auto de João da Cruz” escrito para comemorar o aniversário do Ginásio Pernambucano, 

onde Suassuna trabalhava com adolescentes (SUASSUNA, 1971, p. 26). Finalmente, o 

segundo ato foi escrito “expressamente para colocá-la entre as outras duas, com as mesmas 

personagens, juntando as três num espetáculo só” (SUASSUNA, 1971, p. 27). 

O entremez Torturas de um Coração, ou, Em Boca Fechada não Entra 

Mosquito, escrito em 1951 em homenagem aos familiares que foram visitá-lo em Taperoá, 

onde ele se tratava de uma tuberculose, é lembrada com muito carinho pelo autor por ter sido 

a peça que marcou sua incursão como dramaturgo na tradição cômica popular: “foi a peça 

com a qual eu abri o caminho para escrever o Auto da Compadecida. Era uma peça montada 

para mamulengo e eu acho que me marcou muito, tanto a poesia dos cantadores quanto a peça 

de mamulengo”
27

.   

A Pena e a Lei aciona o tema característico do Mamulengo, e já 

desenvolvido no Auto da Compadecida, da inversão das hierarquias de classe social, ou seja, 

as personagens pobres e desfavorecidas vencendo, por meio da astúcia, aquelas que detém 

riqueza e/ou poder como os grandes latifundiários, comerciantes, militares, o clero etc. No 

primeiro ato, Benedito deseja conquistar Marieta, mas terá de enfrentar e vencer o Delegado 

Cabo Rosinha e o “valentão-fazendeiro” Vicentão Borrote para provar à sua amada que é “O 

sujeito mais valente de Taperoá”. Por meio de uma engenhosa articulação, Benedito 

consegue, de fato, desmoralizar seus adversários, levando-os a expor suas fraquezas e, assim, 

comprometer sua fama de valentões. Mas, acaba perdendo a garota, já que, enquanto 

articulava suas trapaças, ela se reconcilia com Pedro, com quem já tinha namorado, e os dois 

decidem se casar. No segundo ato, o vaqueiro Mateus é acusado por seu patrão, Vicentão 

Barrote, de ter-lhe roubado um novilho. Assumindo a defesa do seu amigo, Benedito convoca 

testemunhas e articula toda um trama que inclui, além de tentativas de suborno, apontar 

incoerências nos depoimentos como imprecisões na descrição do novilho, diferentes 

afirmações sobre o tempo em que os fatos ocorreram, etc.  Colocando a verdade de cada um 

em cheque, Benedito acaba fazendo cada personagem se engodar em suas próprias convicções 

ou confessar suas trapaças, levando ao triunfo de uma noção muito particular de justiça 

segundo a qual, “se cada qual tem seu crime, / seu proveito, perda e dano, / cada qual seu 

                                                 

27
 Entrevista concedida à revista Continente Multicultural, publicada na edição no. 20, de agosto de 2002. 
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testemunho, / se cada qual tem seu plano, / a marca, mesmo da peça / devia ter sido essa / de 

justiça por Engano!” (SUASSUNA, 1971, p. 138). O terceiro ato se passa na Sexta-feira da 

Paixão de Cristo, e as personagens se encontram após sua morte. Há uma longa exposição 

cômica dos motivos que levaram à morte de cada personagem.  Benedito morreu numa queda 

de cavalo; Vicentão foi morto numa emboscada por causa de disputa de terras com a família 

Nunes; Pedro também cai do cavalo exatamente quando corria para buscar o advogado que 

iria requerer o inventário do fazendeiro; Marieta morre num acidente envolvendo o caminhão 

que a transportava para um posto de saúde e um caminhão que transportava o corpo de um 

retirante, que, mais tarde sabemos se tratar de Joaquim, que morreu de fome durante a 

retirada; Padre Antônio morre com a queda de uma viga do telhado do posto onde tinha ido 

dar extrema unção à Marieta; João, o poeta, morre de viver cantando e de tanto beber cachaça 

no velório de Joaquim.  

Como observa Braga (2007) os relatos das mortes das personagens servem 

para a exposição de críticas do autor à realidade socioeconômica e política do Nordeste como 

o controle do mercado por multinacionais que ocasiona a falência de fazendeiros; a 

hierarquização social do Sertão; as condições de vida precárias dos trabalhadores; a 

prostituição das moças pobres; e, finalmente, “o envelhecimento precoce e o cansaço, 

provocados pela dureza daquela região inóspita, assolada pela ‘seca um ano sim, outro 

também’,  e a angústia do retirante, passando ‘toda a espécie de miséria’ e, inúmeras vezes, 

sucumbindo à fome” (BRAGA, 2007, p. 71). “De fome?” – protesta Joaquim –  “Que morte 

mais besta! Que morte sem imaginação!” Ao que é questionado: “Você já viu retirante morrer 

de outra coisa?” (SUASSUNA, 1971, p. 187).  

Suassuna novamente aciona um evento bíblico, desta vez a Paixão de Cristo, 

relacionando-a à realidade do sertão, para elaborar o desfecho moralizante característico de 

sua obra teatral. E a personagem retirante é a primeira a ser inquirida: 

 

CHEIROSO – Então o Cristo foi entregue aos homens para ser crucificado. 

Era naquele instante quase a hora sexta, e toda a terra ficou coberta de trevas 

até a hora nona. E Jesus, dando um grande brado, disse: “Pai, nas tuas mãos 

encomendo meu espírito. Tudo está consumado”. E, dizendo estas palavras, 

inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Assim, terminou o maior de todos os 

acontecimentos. E diz a última pergunta do Acusador: estão vocês dispostos 

a aceitar o mundo, sabendo que o centro dele é essa Cruz? Que a vida 

importa em contradição e sofrimentos, suportados na esperança? Que diz 

você, Joaquim, você, pobre retirante que morreu de fome e que tem o nome 
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do avô de Deus? Você acha que valeu a pena? Se pudesse escolher, viveria 

de novo? 

 

JOAQUIM – Minha resposta é sim. (SUASSUNA, 1971, p. 202) 

 

Como se vê, esse Joaquim de A Pena e a Lei, assim como o João Grilo de O 

Auto da Compadecida, o jovem morto pela falha trágica do fazendeiro em Uma Mulher 

Vestida de Sol e o Severino de Morte e Vida Severina, assumem, de diferentes maneiras, a 

mesma dimensão de figura de Cristo no sentido proposto por Auerbach (1997, p. 70) uma vez 

que suas vidas e destinos são arranjados poeticamente de tal modo que “guardam certa 

correspondência com a vida de Cristo”. A interpretação figural, segundo esse autor, é uma 

associação de imagens que: 

[...] estabelece uma conexão entre dois acontecimentos ou duas pessoas, em 

que o primeiro significa não apenas a si mesmo mas também o segundo, 

enquanto o segundo abrange o primeiro. Os dois polos da figura estão 

separados no tempo, mas ambos, sendo acontecimentos ou figuras reais, 

estão dentro do tempo, dentro da corrente da visão histórica. Só a 

compreensão das duas pessoas ou acontecimentos é um ato espiritual, mas 

este ato espiritual lida com acontecimentos concretos, sejam estes passados, 

presentes ou futuros (AUERBACH, 1997, p. 46).  

 

A transformação do Antigo Testamento de livro das leis e da história do 

povo de Israel numa série de prefigurações de Cristo e da Salvação, assim como as narrativas 

da vida de São Francisco de Assis como imitador Christi, são, segundo Auerbach (1997, p. 

79) exemplos de interpretação figural, que se dá numa dinâmica de conexão entre figura 

(Antigo Testamento, São Francisco de Assis) e preenchimento (Jesus Cristo). A interpretação 

figural, destaca Auerbach (1997) foi dominante no imaginário da Idade Média e teve um 

papel central na disseminação “de uma visão teleológica da história cujo centro é a 

encarnação de Cristo e dos acontecimentos ligados à encarnação que levaram à libertação e ao 

renascimento do homem”. Embora não retratem pessoas e acontecimentos reais, as peças de 

João Cabral e Suassuna se referem a certa realidade histórica – as estruturas sociais e a cultura 

nordestina – que são, no curso da imaginação literária desses autores, preenchidas de um 

significado profundo relacionado ao imaginário cristão e ao modo de subjetivação centrado na 

questão da salvação, característico desse imaginário. Essa referência direta a uma 

configuração sócio-histórica é o que diferencia a figura da alegoria, como a fortuna crítica 

normalmente define o auto natalino de Morte e Vida Severina.  
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[...] a interpretação figural é “alegórica” no sentido mais amplo. Mas difere 

da maior parte das formas alegóricas conhecidas tanto pela historicidade do 

signo quanto pelo que significa. A maior parte das alegorias que 

encontramos na literatura ou na arte representa uma virtude (por exemplo, a 

sabedoria), uma paixão (ciúme), uma instituição (justiça) ou, no máximo, 

uma síntese muito geral de um fenômeno histórico (a paz, a pátria) – nunca 

um acontecimento definido em sua plena historicidade (AUERBACH, 1997, 

p. 46).  

 

As referências nas peças à estrutura fundiária marcada pelo domínio dos 

latifúndios em detrimento dos pequenos produtores, à violência no campo, às secas, ao êxodo 

rural, ao coronelismo, às práticas culturais tradicionais, às corrupções possibilitadas pela 

própria estrutura social, às condições sub-humanas de trabalho nos manguezais do Nordeste, à 

favelização nos centros urbanos, estabelecem vinculações muito marcantes com uma 

realidade sócio-histórica específica que reveste os signos de historicidade, abrindo caminho 

para a essa leitura da ação imaginante dessas obras como uma interpretação figural.  

A imagem do retirante será posteriormente retomada na dramaturgia 

Lourdes Ramalho, a seu modo também afinada com a sensibilidade do barroco ibérico. Como 

ela mesma pontua, “o elemento ibérico está muito forte no Nordeste. Quanto mais interior, 

mais se constata a presença do ibérico em nossa cultura, no linguajar, nos gestos, nos 

costumes. [...] e eu escrevo sobre essa alma ibérica tão presente no povo nordestino 

(MOURA, 1992, p. 5 apud FERREIRA, 2001, P. 33).  

Segundo Ferreira (2001) Lourdes Ramalho começou a conquistar projeção 

quando uma encenação de seu texto As Velhas, que trata da questão da seca, pelo grupo teatral 

da Fundação Artístico-Cultural Manuel Bandeira (FACMA), conquistou o prêmio de melhor 

espetáculo no III Festival Nacional de Teatro Amador (FENATA), em Ponta Grossa, Paraná, 

em 1975. Mas foram as encenações dirigidas pelo espanhol Moncho Rodriguez entre o final 

dos anos oitenta e toda a década de noventa que disseminaram sistematicamente a 

dramaturgia de Ramalho. A montagem de As Velhas sob a direção de Moncho Rodriguez, em 

1988, foi apresentada no eixo Rio-São Paulo e em Brasília por ocasião do Festival 

Mambembão. Viajou por várias cidades de Portugal, levando o prêmio de melhor espetáculo 

no XII Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, realizado na cidade do Porto, 

em 1989. Comentando seu processo criativo na encenação desse texto, o diretor destaca 

justamente a ênfase nas formas ibéricas: “[...] um processo que tem a ver comigo desde o 

momento em que vejo as formas ibéricas dentro do Nordeste, e as formas nordestinas dentro 
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da Ibéria. Procuro a fusão das culturas porque penso que há um denominador comum 

(ALVIM, 1989, p. 24 apud FERREIRA, 2001, p. 48).  

A fábula de As Velhas tem como eixo o reencontro entre Mariana e 

Ludovina que, na juventude, disputaram o amor do mesmo homem.  Numa publicação de 

1980 intitulada “Teatro Nordestino”, uma coletânea de cinco textos da autora, a peça é 

introduzida, antes da lista de personagens, por um pequeno texto que a demarca como 

produção regional e enfatiza seu conteúdo político de denúncia de práticas de corrupção nos 

programas governamentais de assistência às populações afetadas pela seca: “Peça regional 

nordestina, enfocando as frentes de trabalho de emergência, formadas pelo governo, por 

ocasião das secas. Denúncia de roubos efetuados pelos políticos, quando vendem, nos 

barracões, as magras rações de mantimentos destinadas gratuitamente aos flagelados” 

(RAMALHO, 1980, p. 51).  

O espetáculo inicia com uma música que recupera o imaginário sobre a 

retirada como auto-consumação, tendo como estribilho o verso “Bate o sol e assola a estrada”. 

O ambiente é inóspito: “Da quentura a labareda / vem do chão – desce do ar [...] Do céu limpo 

– faca afiada”. O retirante é um desventurado: “Bate sola – pé cansado / que teu destino é 

correr. / Come terra – boca triste / antes dela te comer”. A retirada uma via crucis: “Como é 

longa a caminhada / Como é tristonha a jornada / Segue a leva, sem parar [...] cadê o atalho ou 

vereda / que nos leve a um bom lugar” (RAMALHO, 1980, p. 52).  

Nesse fundo social, as personagens são movidas pelo pathos. Mariana nutre 

um forte rancor por ter sido abandonada pelo marido, Tonho, que fugiu com Ludovina. Sua 

condição de retirante, para além das circunstâncias das seca, diz respeito ao seu estado de 

alma em busca de vingança, como ela própria declara num solilóquio, logo após instalar-se no 

entorno de uma frente de trabalho do governo:  

 

[...] Ai que dor nas cruz. (FALA SÓ) – Tou mais banida que couro-de-pisar-

fumo. – Também, viver que nem judeu errante... Mas, já comecei vou até o 

fim... Esperei a vida inteira por isso – andar, andar até achar aquele ingrato. 

(SUSPIRA) – Talvez fosse melhor ter morrido tudo em casa, numa rama 

feito tapuru... Mas as leis de Deus tem que ser justa, tem que fazer ela pagar 

tim-tim por tim-tim todo o mal que me fez. (RAMALHO, 1980, p. 57).  

 

Sem saber, Mariana se estabelece próximo à casa de seu desafeto, que vive 

também amargurada, já que Tonho, pouco tempo depois da fuga, teve um mal súbito que o 
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deixou como semimorto, deitado sobre uma esteira, nas palavras de Ludovina um “saco 

incriquilhado”, um “peso morto que só serve pra dar trabalho” (RAMALHO, 1980, p. 93) e 

ela mesma foi afetada por uma doença que a limitou seus movimentos, deixando-a “inturida 

que num há remédio que desarrolhe” (RAMALHO, 1980, p. 66). Chicó, filho de Mariana e 

José, filho de Ludovina, tornam-se grandes amigos e cúmplices na participação em um 

movimento que reúne provas para denunciar as práticas de corrupção nas frentes de trabalho e 

assistência aos retirantes. A arquitetura trágica se completa com o amor de Branca, filha de 

Mariana, por José, que acaba engravidando a moça. A dramaturgia é urdida numa dinâmica de 

peripécias, pela qual as revelações vão sendo explicitadas gradualmente até o clímax, que é o 

reconhecimento das duas inimigas. Mariana, numa ironia trágica, chega na condição de 

suplicante, já que vem implorar que Ludovina influencie o filho a se casar com Branca, 

resgatando-lhe a honra. A situação, no entanto, se reverte quando, no meio do confronto, as 

duas são avisadas de que seus filhos foram feridos a bala ao tentarem desmascarar o Dr. 

Procope, que lidera um esquema de desvio de mantimentos doados pelo governo para os 

flagelados. Como não pode andar sem ajuda, Ludovina dependerá da inimiga para socorrer o 

filho. Mariana, por sua vez, nova que é na região, desconhece o caminho, de modo que 

também depende de sua inimiga para acudir o filho.  

Como é próprio da estética barroca à qual se afilia, a dramaturgia se 

desenrola numa dinâmica de oposições, a começar pela questão do estar na terra como 

estabelecido ou como caminhante. Mariana, inicialmente, é a própria representação da 

estabilidade, dona da propriedade, esposa e mãe de família, cristã. Ludovina, ao contrário, é 

puro movimento, cigana, nômade, “as saiona arrastando”, sem compromisso com homem, 

mãe solteira, leitora da sorte nas mãos. O evento da traição, que deflagra o conflito, inverte o 

estado das personagens. Abandona grávida, Mariana se torna uma “retirante da saudade”: 

“[...] ah, praga dos seiscentos diabo, fiquei sem meu Tonho e quem quiser que pense o que é 

uma mulher nova, forte, viçosa, caçar nos quatro cantos da casa seu homem e só achar 

saudade dele...” (RAMALHO, 1980, p. 58). Acometida pela doença, Ludovina se reduz a 

observar a vida sentada no batente da porta, e às pequenas implicâncias de velha ressentida. 

Em torno desse eixo se desenvolvem outros contrários, como velhice x juventude, 

conformismo x rebeldia, honestidade x corrupção, desejo x razão, doença x saúde etc.   

As associações do elemento fogo, imaginado como o sol têm um papel 

central na composição desse universo trágico, começando pela composição do ambiente 

anunciada no estribilho “bate o sol e assola a estrada” e reforçada nas referências à seca nos 
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diálogos – “as ossada coarando no sol”, “um secão desse... O sol mal sai e a quentura já ta 

torrando tudo...” – ou numa das canções que Chicó entoa ao violão: “O sertão, antigamente / 

era paisagem bonita / veio a seca e queimou tudo / hoje a quentura maldita / mata a semente 

da vida / de quem se atreve a ficar / A gente, desiludida / parte da terra querida / sempre 

pensando em voltar.... (RAMALHO, 1980, p. 80). Essa secura é assumida pela personagem 

central como a imagem de seu pathos quando ela revela para a filha sobre a fuga de Tonho: 

 

BRANCA – É por isso que a senhora é tão seca, tão dura, tão amarga, mãe. 

A Senhora é um espinheiro.  

MARIANA – Eu sei... Sou como as planta da terra – o cardeiro, o xique-

xique... elas é assim pra resistir à secura do sertão. Com podiam ser macia, 

delicada, se tem de viver num chão esturricado, sem água que amoleça o 

barro donde tiram seu sustento? – Mesmo assim sou eu – enfrento a secura 

de meus dias, sem o refrigério de palavra amiga, sem ajuda de ombro ou 

mão que me sustente nas fraqueza, que me acarinhe a cabeça cansada de 

pensar, de padecer as agonia de ta só, de viver só o resto de meus dias... 

(RAMALHO, 1980, p. 76) 

  

O sol é também o elemento acionado para definir o phatos de Branca. 

Diante de seu inconformismo, sua rebeldia para com a condição de retirante, a mãe sentencia: 

“E você pensa que é o que? – A princesa  Cesarina ou alguma baroneza? Ai que essa mocinha 

agora ta que nem o sol – tudo lhe fede a sangue real.” (RAMALHO, 1980, p. 54). Mais 

adiante, o inconformismo é associado pela mãe a um fogo sexualizado, anseios por ter um 

homem: “Pois se você ta num quente e dois fervendo – procura-se um homem de idade, 

ajuizado – um homem que garanta sustento... e que os anjo diga amém” (RAMALHO, 1980, 

p. 74).  E a moça, afinal, engravida do filho de Ludovica, fato que influi diretamente no 

desfecho. O próprio Chicó, que é o modelo de revolta contra as injustiças sociais, tão logo se 

instala no novo rancho indaga o mascate Tomás se “tem muita moça bonita nesse lugar”. O 

interesse de Chico leva Tomás a defini-lo como “terra-quente”. Cria-se assim, a partir do 

elemento fogo, as oposições juventude x velhice, conformismo x rebeldia, que são os motores 

das paixões que mobilizam as ações dramáticas.  

Diferente de João Cabral e Suassuna, Lourdes Ramalho trabalha elementos 

da tradição ibérica, da cultura popular nordestina numa forma realista. A religiosidade popular 

está presente como definidora do ethos das personagens, sobretudo Mariana e Ludovina, mas 

o divino não é invocado como figura.  
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É preciso enfatizar o reconhecimento de que as dramaturgias de João Cabral 

de Melo Neto, Ariano Suassuna e Lourdes Ramalho apresentam marcantes diferenças 

estilísticas.   A análise da imaginação poética do retirante construída na escrita para o palco 

desses autores revela em comum o comprometimento estético-político com a matriz do 

barroco ibérico e da cultura popular que cada um realiza segundo suas especificidades para 

reapresentar o retirante em novos contornos. Se no romance, como foi largamente enfatizado, 

o retirante é sistematicamente demarcado como o outro, figura abjeta, repugnante, esquelética, 

faminta, pedinte, desvairada pela fome, o “homem-bicho”, sem instrução, sem eloqüência, 

sem outra função na vida a não ser servir, condenado ao trabalho braçal, à subalternidade; na 

dramaturgia teatral essa imagem é reconstruída de modo que o elo sensível proposto com o 

espectador não se sustenta na ênfase no sofrimento, na denúncia da condição social. Sem 

negligenciar esses fatores, os dramaturgos acionam o imaginário barroco para agregar à 

imagem do retirante elementos arquetípicos, estabelecendo uma nova rota sensível para o 

olhar.  
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4 OS HABITANTES DA LUA: UMA REESCRITA DO RETIRANTE 

 

 

(Numa noite cálida e estrelada, Iokanaan e Alfenim fumam como se a vida fosse para sempre. 

E, enquanto fumam, Iokanaan e Alfenim nada pensam. Apenas imaginam que seria bom, 

simplesmente, se dissolver na noite, quem nem a fumaça. E teriam ficado assim, fumando e 

sem pensar, eternamente, não tivessem sido, de repente, assombrados pela passagem da 

rasga-mortalha.) 

 

IOKANAAN  

Esconjuro! 

 

ALFENIM 

Iokanaan. Sei não, mas tenho pra mim que o piado da rasga-mortalha rasgou o livro da minha 

vida. 

 

IOKANAAN  

Pode ser. 

 

ALFENIM  

E agora? 

 

IOKANAAN 

Diz que a rasga-mortalha só deixa a última página em branco. 

 

(Em silêncio, Alfenim, que era despreocupado, considerou que tinha realmente vivido, um 

dia, depois outro.) 

 

ALFENIM 

Iokanaan. Fiquei assim calado, deixando uma pergunta crescer dentro de mim: Porque é que a 

gente vive? 
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IOKANAAN 

Minha bisavó, que foi dos tempos da Primeira República dizia que a gente vive porque Deus 

quer. Quando Ele não quer mais, manda a Caetana em forma de coruja pra avisar. Mas ela não 

tinha certeza porque a bisavó dela, que foi dos tempos do primeiro imperador, dizia que a 

bisavó dela, que era índia sem contágio e tinha certeza de tudo, contava que a gente vive pra 

viver... 

 

ALFENIM 

E ela sabia porque a gente morre? 

 

IOKANAAN 

Dizia que morte só veio ao mundo quando o homem sentiu o fedor do peido do Cangambá. 

 

ALFENIM 

E do que se alimenta o Cangambá pra peidar tão fedorento? 

 

IOKANAAN 

Isso nem a bisavó da índia que tinha certeza de tudo devia saber. 

 

ALFENIM 

Não conheci meus antepassados. Um dia me dei conta de que estava no mundo e pronto. Terá 

sido por isso que a coruja viu nós dois e piou só pra mim?  

 

(E Alfenim, que era desletrado, considerou que não tinha genealogia, nem terras, nem 

poupança.) 

 

IOKANAAN 

Uma vez, uma vez só, minha bisavó confessou: a gente repete os antigos, porque é o certo. 

Mas, os tempos são outros e outros e depois outros. Veja eu, meu neto, achava que ia morrer 

em paz até que vi o trem e senti uma coisa ruim aqui no peito. Sei não, mas penso que o que 

rasga a vida dos homens é o trem. Pelo sim pelo não, fui morar bem longe da estação pra nem 

escutar o apito. 

 

ALFENIM 
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O trem mudou tudo mesmo. Viajasse muito de trem, não foi? 

 

IOKANAAN 

Oh! Dos que navegam rente com o chão perdi a conta. Mas já fui de trem por debaixo da 

terra, por dentro do oceano e até suspenso no ar. Tudo mais de uma vez. 

 

ALFENIM 

Minha vida todinha foi aqui. 

 

(Alfenim, que sabia o ponto exato do puxa-puxa, ponderou...) 

 

ALFENIM 

Iokanaan, me dê uma opinião. O que devo fazer antes Dela vir me buscar? 

 

IOKANAAN 

Ora mais essa! Todo mundo não te chama de Alfenim? Que é que fizesse a vida toda como 

ofício? 

 

ALFENIM 

Alfenim. O melhor, mais alvo e mais doce de muitas e muitas léguas rodeando isso tudo aqui. 

 

IOKANAAN  

Então? 

 

ALFENIM 

De tudo que é formato. Passarinho, flor, anjo, estrela... 

 

IOKANAAN  

Então. 

 

ALFENIM 

Mas, Alfenim não é meu nome. Deram de me chamar assim por troça, pra mangar de mim por 

causa dessa lida de esculpir delicadezas de açúcar. 
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(E sentiu Alfenim que a vida, a sua vida, afinal, não tinha sido mais que uma sucessão de dias 

que se dissolveram... que nem açúcar no céu da boca, que nem fumaça de um toco de cigarro 

esquecido entre os dedos. E quis saber...) 

 

ALFENIM 

Será que fui de alguma importância pr´esse mundo Iokanaan? Será? 

 

(Iokanaan, que até aqui nada tinha considerado, pensou que uma parte de sua vida não tinha 

sido um dia após outro, mas uma noite, depois outra. E lembrou das muitas, tantas noites, 

desde quando já nem mais sabia, em que se deixou ficar ali, ao lado do amigo Alfenim, 

fumando sem pensar, como se tudo fosse para sempre.) 

 

IOKANAAN 

Alfenim. Alguma vez já lhe dei um abraço? 

 

 

ALFENIM 

Que pergunta... 

 

IOKANAAN 

Digo, um abraço de verdade, sem ser desses assim... só de tapinha nas costas... Dei? 

 

ALFENIM 

Acho que nunca precisou. 

 

(Um silêncio espichado, interminável, se fez entre os dois amigos) 

 

IOKANAAN 

Será muito tarde? 

 

(Alfenim, que desde o pio da rasga-mortalha se debatia com ideias que nunca tinham lhe 

ocorrido, ficou em dúvida se Iokanaan se referia à noite ou à vida.) 
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ALFENIM 

Se quiser, vá dormir. 

 

IOKANAAN  

E tu? 

 

ALFENIM 

Não posso. Se durmo, Ela vem na certa e me leva. 

 

IOKANAAN 

Fumamos mais um cigarro, então. Depois outro e outro e outro. 

 

(Iokanaan e Alfenim fumaram um cigarro, depois outro e outro e outro, como se aquela noite 

fosse para sempre, até que Alfenim sentenciou:) 

 

ALFENIM 

A vida, Iokanaan, é breve. Muito breve.  

 

(E Iokanaan, que já não conseguia fumar sem pensar, permaneceu quieto ainda por algum 

tempo. 

 

IOKANAAN 

Diz que o primeiro homem, criado por Deus, vivia na inocência, mas o pau dele estava 

sempre duro.  

 

ALFENIM (Divertindo-se) 

Aonde. Que história! Essa aí quem contava era qual bisavó?  

 

IOKANAAN 

Essa é do tempo dos pergaminhos. 

 

ALFENIM 

Será? Mas é medonho demais para o ser humano! Imagine. E não havia jeito de amolecer? 
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IOKANAAN 

Nem água de mandioca, nem lua minguante, nem estrela-do-mar, nada, o pau continuava duro 

e sempre. Até que um dia, a primeira mulher, instruída pelo espírito das águas, lhe ensinou a 

aliviar o pau coitando ela. E assim foi. Mas, quando Deus viu o homem de pau mole, ficou 

furioso.  

 

ALFENIM  

Misericórdia! 

 

IOKANAAN 

E num acesso de ira, Deus mandou raios e trovões, depois se apresentou diante do homem, 

terrível, os olhos como chamas de fogo, sete diademas na cabeça, a veste toda salpicada de 

sangue, um cetro na mão, e gritou. E de sua boca saíam pragas e, junto com a voz, uma 

espada afiada: Eu sou o senhor! Eu sou aquele que é. O rei dos reis, senhor dos senhores! E 

disse ao homem: Você terá o que quis. De agora em diante, fará filhos e depois morrerá. Seu 

filho fará filhos e também morrerá. E os filhos de seu filho morrerão e todos os que vierem 

depois deles. E assim, foi, e o primeiro homem viveu novecentos e trinta anos. E o que veio 

depois dele, viveu novecentos e doze anos. O terceiro, novecentos e cinco anos. O quarto, 

oitocentos e noventa e cinco anos. E de subtração em subtração.  

 

(E Alfenim, que não sabia as quatro operações aritméticas:) 

 

ALFENIM 

Nunca fui bom nisso de significado. O consolo de uma história, pra mim, é ouvir a história. 

Mas a que gostei mais de todas, não se dizia. Vi num circo e era feita assim de sombras. Tinha 

rei, rainha, duque e um cavaleiro que conquistava a donzela.  

 

(Alfenim, então, se deu conta de que não tinha uma história sua para contar. Sua vida tinha 

se resumido a nada mais que respirar, respirar, respirar. E desejou:) 

 

ALFENIM 

Haverá história sentada em pergaminho, em papel ou naquelas figuras de fantasma sobre 

gente assim como eu, somenos? 
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(Iokanaan tirou baforadas. Esfregou as mãos uma na outra, depois levou-as, como postas, 

aos lábios. Fechou os olhos, como se invocasse um espírito. E, só então, desandou a contar 

histórias.)  

 

IOKANAAN 

O sol e a lua habitavam na terra e bebiam água no lago, que era guardado pelos pássaros 

aquáticos. Mas, o sol ficou tão quente que os pássaros já não o suportavam. Agitando as asas, 

fizeram um redemoinho que levou o sol e a lua para o céu, de onde não podiam mais descer. 

Desde então, de tempos em tempos, o sol tem uma sede insaciável, como a de quem tem 

febre, e suga toda a água dos lagos, lagoas, rios e riachos.  Era uma vez, o sol se vingou de 

novo. E tão grande foi a fúria do astro rei que houve fome na África, na China, na Índia, na 

América do Sul e na pequena cidade de ruas de pedra, às margens do riacho, agora seco, que 

alimentava o chafariz no meio da praça. Os estoques de grãos das boas safras subiram de 

valor no mercado externo. Quem conseguia levantar capital entrava para o negócio de 

importação e exportação. Mas, o comércio a varejo, da quitanda, da bodega, não 

acompanhava a alta dos preços. Os camponeses vendiam rezes magras que escapavam da falta 

de pasto, mimos de ouro, enxovais de renda, baús de cedro, caixilhos de porta e janela. Não 

adiantou. O pobres, da roça e da cidade, começaram a passar fome até a morte. Viraram 

viajantes do sol. Vagavam em bandos, implorando caridade. Os governos ergueram às pressas 

barreiras nas estradas para conter a invasão de esfomeados. Organizaram acampamentos de 

socorro. Espalhou-se o medo. Na pequena cidade de ruas de pedra, às margens do leito seco 

do riacho, cada habitante se trancou em casa com sua cota de água guardada em potes, como 

tesouro. E inspiravam, expiravam, inspiravam, expiravam, todos no mesmo ritmo, lenta e 

suavemente, para controlar a sede. Um dia, ao inspirar, estremeceram. Um forte odor de 

carniça se espalhou, tumultuando a respiração, os batimentos cardíacos, a imaginação. Era 

preciso verificar, mas já sabiam o que veriam. Contavam-se histórias de seres horrendos, 

esqueletos vivos, estropiados, ladrões, canibais. Andavam a esmo pelas estradas, em busca de 

cidades, saqueando, matando por um bocado de comer. Os habitantes enclausurados, que 

tinham aprendido a respirar juntos, na mesma pulsação, olharam pela fresta. Viram o que 

antes imaginavam. Uma criatura nauseabunda, debruçada sobre o chafariz, no meio da praça. 

Farejava gotas, enquanto murmurava inaudível súplica. Mas o silêncio ali era tal que cada um 

podia ouvir a respiração de todos. E todos escutaram, de seu refúgio, o murmúrio do 

esfomeado. E cada um, de seu esconderijo, começou a derramar lágrimas silenciosa e 

desesperadamente, a cada movimento contido da respiração. Lágrimas, a cada inspirar e 
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expirar. Lágrimas. Um fio, depois outro e outro e outro. Cada um de seu lugar. Suas lágrimas 

escorrendo pelo corpo, pelo chão, até formar uma poça que se expandia a cada inspiração e 

expiração. E corria pela calçada, pelas ruas de pedra. Alcançou o leito seco do riacho. E já não 

era como lágrimas, mas água doce, cristalina, que chegou ao chafariz para atender à súplica 

do moribundo. Desde esse dia, o riacho nunca mais secou.  

 

(E Alfenim se comoveu. Mas, não foi a seca, a fome, nem o riacho de lágrimas. Alfenim se 

emocionou porque, tal como os habitantes da pequena cidade de ruas de pedra, ele podia 

inspirar e expirar na mesma pulsação de Iokanaan. E olhou para o amigo, mergulhado em 

sua narração.) 

 

YOKANAAN 

Era uma vez, nos tempos do velho imperador, um negro. Ele não consta no Arquivo 

Nobiliárquico Brasileiro. Mas, era conhecido na capital porque dava-se ares de nobre. Vestia 

sobrecasaca. Frequentava cerimônias de gala usando o uniforme de alferes do Exército 

Nacional. Conquistou a patente por seus serviços à nação na guerra do Paraguai. Não que 

fosse soldado de carreira. Alistou-se voluntariamente. Mas aquela era mesmo a lógica do 

recrutamento. De um jeito ou de outro, o caboclo, o tabaréu, o matuto, o caiçara, o escravo, 

substituía os cidadãos do império nas frentes de batalha. Era um negro alto, imponente, que 

cultivava bigode, barba, apresentava-se de fraque, cartola, luvas brancas, bengala e pince-nez 

de aro de ouro. Os torpores da aguardente atiçavam nele a ancestralidade real africana. Era o 

Príncipe, Obá II, da África. Dom Obá. Tinha seu próprio séquito de negros que pagavam 

tributos e faziam vênias à sua passagem. Frequentava as rotinas cerimoniais do palácio oficial 

como se fosse o mesmo que aquela gente da corte. Uns protestavam, outros toleravam. Quem 

o aceitava como semelhante?  Ainda que a corte, ela mesma, estivesse em vias de extinção, 

preservava como instituição seu orgulho e pompa. Dom Obá II, da África, do Rio de Janeiro, 

denunciava o racismo, confundia as convicções de classe, sobriedade, lucidez. Perdeu o lugar 

na corte com a queda do império, mas continuou a reinar no largo da Sé, exibindo-se em 

paramentos vistosos, peitando os brancos e mestiços estabelecidos que tentavam bloquear sua 

crença.  Negro! Maníaco! Louco! Forro! 

 

(Iokanaan contou ainda muitas histórias. A do jangadeiro Chico da Matilde, negro que 

liderou um grupo de companheiros de ofício que se recusaram a transportar para os navios 

negreiros os escravos vendidos para o Sul do País, paralisando o mercado escravista no 
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porto de Fortaleza. Ganhou homenagens na corte, um nome de herói, “Dragão do Mar”, e 

uma estátua. A de Macabéia, que saiu do sertão de Alagoas para o Rio de Janeiro, Arrumou 

um emprego como datilógrafa e ouvia a Rádio Relógio de madrugada. Gostava de não 

pensar em nada e tomava aspirinas para não se doer. A do jagunço que se apaixonou pelo 

companheiro sem saber que era uma mulher disfarçada por causa de uma vingança. E outra 

e outra e outra. E Alfenim escutava. Primeiro como sempre, pelo prazer das palavras 

estalando no ar. Mas, escutando, cresceu dentro dele uma agonia. Viu o que havia nele de 

caboclo, tabaréu, matuto, caiçara, escravo, cabra, cassaco, louco, mequetrefe e outras 

menoridades. E concluiu) 

 

ALFENIM 

Iokanaan. Desde que ouvi o piado da rasga-mortalha, desandei a pensar. E sabe o quê? Penso 

que na vida fui um reles Alfenim, um tipo à toa, comum, fazedor de doces, não mais que um 

torrão. Não cerquei terra, não lutei nas frentes de batalha, não comprei brasão, não mandei em 

ninguém, nem aprendi a ler e escrever. Daqui nunca viajei. Diz que nem peito chupei. O 

ventre que me expulsou, expulsou. Nem era pr´eu ter me criado. Cabelo, cílio, pêlo, pele, tudo 

branco, tão branco! Fazer o quê? Boneco de açúcar, que derrete no calor. Não houve história 

em que coubesse. Nesse lugar, as histórias são de sol, estrada, lugares.  E eu? Aqui e aqui 

sempre, uma noite, depois outra e outra e outra, os moleques me coitando. Alfenim! Puxa-

puxa! A terra fria, os bichos desentocando, os olhos brilhando, vagalume, raposa, morcego, as 

estrelas, a lua. Não tem história nesse lugar para os habitantes da lua, e daí? Agora, que as 

estrelas já vão sumindo – repara ali, no céu – sabe o que penso? Que a desimportância é só 

mais um jeito de passar pela vida. 

 

(E foi assim que Iokanaan, sem pressa alguma, como fazem os astros, girou o corpo e se pôs 

de frente para Alfenim, ergueu os braços em concha e se inclinou sobre o amigo, apoiando a 

cabeça em seu ombro. E foi assim que Alfenim sentiu as mãos de Iokanaan em suas costas, 

quietas, sem dar tapinhas, e também inclinou a cabeça para apoiá-la no ombro amigo. E foi 

assim que eles se abraçaram e de tal modo, abraçados, permaneceram à espera do 

amanhecer. E foi tanto e tão longo o abraço, tão leve e macio o aconchego, que os dois nem 

se importaram de dormir... Aproveitando-se do sono, a morte, dessa vez em silêncio, veio em 

forma de Cangambá. E se inclinou sobre Alfenim e aspirou-lhe suavemente a boca 

entreaberta, deliciando-se com o gosto de seu hálito, que era um misto de doce e fumo.) 
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4.1 Anotação sobre Os habitantes da lua 

 

Pensando retrospectivamente – e com a ressalva de que boa parte das 

escolhas de um processo criativo não se dão no nível consciente – a escrita de Os habitantes 

da lua pode ser assumida como uma rapsódia, no sentido proposto por Jean-Pierre Sarrazac 

(2012) de um gesto de criação poética que se caracteriza pela  

 

recusa do ‘belo animal’ aristotélico, caleidoscópio dos modos dramático, 

épico, lírico, inversão constante do alto e do baixo, do trágico e do cômico, 

colagem de formas teatrais e extrateatrais, formando o mosaico de uma 

escrita dinâmica, investida de uma voz narradora e questionadora, 

desdobramento de uma subjetividade alternadamente dramática e épica (ou 

visionária (SARRAZAC, 2012, p. 152-153).  

 

A recusa do belo animal aristotélico diz respeito, inicialmente, a um 

trabalho com a fábula descompromissado com a totalidade ordenada pelo encadeamento 

lógico de ações que tecem um fio entre a deflagração de um conflito, seu desenrolar e sua 

resolução. Esse fio existe em Os habitantes da lua no drama de Alfenim ao se descobrir 

prestes a receber a visita da morte. Mas, ele se bifurca aqui e ali em outras fábulas que, 

mesmo conectadas ao eixo central, abrem a narrativa para além dele, na medida em que 

inserem diferentes enredos, personagens, imaginações sobre o mundo e a vida e, 

principalmente, diferentes relações entre a fábula e o real. É assim que a crescente angústia de 

Alfenim e Iokanaan, noite adentro, é atravessada por narrativas da mitologia bororó sobre a 

chegada da morte ao mundo e a brevidade da vida, sendo essa última recriada segundo a 

mitologia cristã; as personagens históricas Dom Obá II e o jangadeiro Chico da Matilde, o 

Dragão do Mar; as personagens literárias Macabéia, Riobaldo e Diadorim, respectivamente 

dos romances A hora da estrela, de Clarice Lispector e Grande Sertão Veredas, de Guimarães 

Rosa; e a fábula do retirante imaginada por Iokanaan.  

Esse gesto criativo foi, a princípio, intuitivo. Depois assumido como 

estratégia. Meu intento nunca foi reescrever a personagem retirante em seu registro histórico-

ficcional primeiro (o sujeito expulso de sua terra pela seca que se vê na delicada condição 

política de refugiado).  Esse continua sendo um bom motivo. Mas, penso que o interesse dele 

está, pelo menos para mim, não no fato sócio-histórico e cultural da seca – que persiste – mas 

na questão da “condição política de refugiado”. O retirante como figura da sensibilidade para 

com as minorias (nordestinos, negros, gays, pobres etc.).  
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A estrutura, do mesmo modo, se expande para além dos limites da forma 

dramática. Há as personagens propriamente dramáticas, Alfenim e Iokanaan. Mas, junta-se a 

elas a forte presença de uma voz narrativa onisciente, que transita por entre o íntimo das 

personagens, o mundo fictício da ação dramática na peça, o mundo figurativo das histórias 

dos poetas e dos historiadores, o lírico, o épico, a leitura silenciosa e a experiência teatral. 

Evitei a convenção cênica que o delimitaria como um narrador ou coro, simplesmente porque 

não o pensei como tal.  

Não cabe ao autor chafurdar o inconsciente em sua própria escrita. A fábula 

central é, em si mesma, noturna. O conflito é deflagrado por um pássaro de hábitos noturnos. 

As personagens estão em atitude de devaneio diante do fogo. Há, entre elas, um erotismo 

dissimulado que funciona como um ponto de intercessão em toda uma economia de 

contrários: a noite e o dia, a morte e a vida, o fixo e o errante, o feminino e o masculino, o 

passado e o presente, entre outras. Em todo caso, foi curioso perceber conscientemente, 

quando isso se deu, que a atmosfera noturna, feminina, delicada da peça contrasta vivamente 

com o aspecto solar, ofuscante, masculino do imaginário sobre a seca.  

Foi então que decidi pela mudança do título inicial: Fumo e Açúcar. O atual, 

Os habitantes da lua, que nos limites dessa dissertação assume um caráter estético-político de 

recusa, é também fruto de citação. Tomei-o de um roteiro cinematográfico inédito do 

dramaturgo, ator e diretor cearense Arthur Guedes. Esse roteiro é uma recriação da peça 

teatral Cacos de Vidro Verde, de minha autoria, que, por sua vez, é uma reescrita para o teatro 

dos contos Almas Sombrias e A Prima, de Moreira Campos, uma das personalidades mais 

cultuadas da literatura cearense.  

Talvez soe óbvio pontuar, a título de finalização, o contraste entre o caráter 

lírico, lúdico, algo infantil, da dramaturgia e os rigores do pensamento teórico-crítico. Essa 

possibilidade da pesquisa em artes de se deslocar do paradigma da interpretação e abordar o 

objeto em outras conexões sensíveis, no modo de pensar próprio da prática artística, no caso a 

escrita dramática, foi, talvez, o maior desafio, e, certamente, o maior prazer desta pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A genealogia do retirante na literatura e na dramaturgia demonstrou como a 

construção de imagens pelas artes da escrita agencia a sensibilidade em torno da questão 

social da seca, constituindo-se, assim, numa operação estético-política. Foram identificadas 

três grandes maneiras de pôr em cena as relações do dizível com o visível nas imagens do 

retirante: a compaixão, a crítica social e o ethos barroco.  

Os romances que abordaram a questão da seca no nordeste, no final do 

século XIX, escritos sob o imperativo de atribuir sentido à grande seca de 1877-9, bem como 

sob os ditames estéticos do realismo e do naturalismo, construíram imagens de forte impacto. 

Nessas obras, a ênfase recai, por um lado, na descrição minuciosa dos corpos afetados pela 

inanição, pela exposição contínua ao sol e pelas doenças adquiridas no processo migratório. 

Por outro lado, sublinha-se a degenerescência moral resultante do embotamento da razão pelo 

sofrimento extremo. As narrativas buscavam, assim, deliberadamente, imprimir uma forte 

carga emotiva ao construir imagens da natureza e do ser humano afetados pela seca. Nelas, o 

meio e o ser humanos são feridos pelo sol, pela secura, pela fome, pelos delírios. Dissolução 

familiar, prostituição como último recurso de sobrevivência, abandono de crianças, 

canibalismo, rebeliões impulsivas e desorganizadas, corrupção moral são alguns dos temas 

privilegiados nessas narrativas no sentido de gerar comoção.  

Esse forte apelo emocional orienta o olhar e politiza do leitor pela via da 

compaixão, que se torna a referência sensível para os sujeitos se posicionarem diante das 

imagens de dor e desorientação, nas quais o elemento fogo, materializado na constante 

presença do sol, tem um papel central. O sol resseca a paisagem, suga toda seiva de vida, 

curte a pele dos retirantes. Um sol catastrófico, que fere implacavelmente.  

O sol retorna no romance de trinta expulsando o retirante de sua terra e 

guindo-o pelos caminhos da diáspora rumo à zona rural litorânea (A Bagaceira), à zona 

urbana litorânea e dali para o Amazonas (O Quinze), ou ao sul do país (Vidas Secas). Um sol 

opressivo, sufocante, que paira sobre a cabeça do viajante, envergando-lhe a espinha, o 

ânimo. Um sol que é a figura do sistema social que o condena ao lugar de bicho-homem, 

ignorante, destinado ao trabalho braçal, subordinado. O despertar da consciência para essa 

realidade é a forma de mobilização do sensível nessas obras, num acordo presumido entre 

autor e leitor diante da imagem de um retirante que cumpre resignadamente sua “sina”, seu 
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lugar numa ordem social desigual. O retirante é despido de todo sentimentalismo numa 

ambição poética de mostrar a seca tal como ela é, apenas.  

O imaginário sobre o retirante é retomado e reconstruído nas dramaturgias 

de João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Lourdes Ramalho para afirmar um ethos 

cultural barroco próprio das sociedades forjadas sobre a dominação colonial ibérica.  Tanto na 

tragédia quanto na comédia, a imagem do retirante transcende a realidade sócio-histórica no 

interior de determinada estrutura social, para se constituir num arquétipo.  

O experimento de escrita dramática demonstrou como a imagem do retirante 

e os agenciamentos do sensível a ela associados podem ser um princípio inspirador para a 

imaginação poética sobre as minorias.  
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