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RESUMO 

 
Este estudo tem como objetivo investigar as obras Vidas Secas de Graciliano Ramos  e 
Bichos, de Miguel Torga, na perspectiva ecocrítica, trazendo à tona a percepção do meio 
ambiente, através da literatura, à medida que vê a interação homem/terra/animal. Visa um 
olhar sobre o espaço, evidenciando a relação do homem com ele, no sentido de topofilia, 
amizade com o espaço; topofobia, a aversão ao espaço, topocídio, a destruição do espaço e a 
topo-reabilitação que seria a possível tentativa de reparação da destruição do espaço pela ação 
humana. O tempo também é um fator importante no olhar analítico sobre as obras, uma vez 
que é evidenciado através da natureza e do ciclo vital, inerente ao funcionamento da “máquina 
do mundo”. Tem como método de abordagem a pesquisa bibliográfica multireferencial que 
abrange tanto a área da Literatura quanto  outras áreas que se relacionam ao meio ambiente, 
dentro de teorias como: Ecocrítica, Geografia humanista, Ética e Estética que nortearam a 
proposta do  estudo, estando esse dividido em três capítulos: No primeiro trata-se da 
conceituação da ecocrítica, salientando como ela pode ser estudada. O segundo busca um 
olhar sob a ética e a estética no intuito de observar a representação desses fenômenos através 
das ações humanas, numa perspectiva sócio-ecologica. O terceiro capítulo tenta conceituar a 
topofilia bem como mostrá-la através das obras examinadas. Também compete a esse capitulo 
a compreensão de topofobia e topocídio para melhor entender como ocorre  a relação do 
homem com o espaço tanto comportamental quanto sentimentalmente. Ainda nesse capítulo e 
finalizando este estudo observa-se o tempo, o foco narrativo e a simbologia dos personagens 
nas referidas obras. Constatou-se, ao final da pesquisa, que os autores e as obras analisadas 
trazem o que há de mais profundo no humanismo, por que relacionam o tempo e o espaço ao 
ser, apresentaram assim o homem como um todo, colocando-o no seu devido lugar: junto à 
terra e ao animal, não como superior a esses, mas como elemento que complementa, 
juntamente com eles, a complexa composição do universo. Trouxe-se também a possibilidade 
de uma nova abordagem para os estudos literários, que contribuirá com o enriquecimento da 
crítica e também com a preservação do meio ambiente, na medida em que se leva uma 
reflexão para qualidade das relações sócio-ambientais na atualidade.  

 
 

Palavras-chave: Ecocrítica, literatura, homem, bichos, meio ambiente. 
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ABSTRACT 

 
This work has it’s aim on the analysis of the Masterpieces Bichos by Miguel Torga and Vidas 
Secas by Graciliano Ramos, on the perspective of the ecocriticism emphasizing the perception 
of the environment through literature, as much as it is noticed the interaction among human 
beings/earth/animals. It also relates to space and its relations with humans in means of 
topofilia as a connection with space; topophobia, fear about space; topocídio, the destructions 
of a space and topo-rehab which would be the attempt to recover the space after been 
destructed by humans. 
Time is a crucial issue on the analysis of these Masterpieces, once it is perceived on the cycle 
of life through nature within functioning of the world as a machine. As methodological 
features this research is based on bibliographic methods about Literature and themes related to 
environmental area such as: Ecocriticism, Humanist Geography, Ethic and Esthetic and these 
are the north of this research, distributed in three chapters. On the first chapter we focus on 
the conception of ecocritcism, specially on its structure. The second chapter refers to all 
“topo” topics, trying to explain their meaning and importance to this work through the chosen 
Masterpieces. Still in this chapter we talk about the relation of humans and the space in 
different directions, such as behavioral or sentimental. Besides studying “Time” in a narrative 
focus and the symbological way that each character may represent. This moment is concluded 
with a ethical and esthetical point of view about the presented subject intending to observe the 
representation of those phenomenon throughout human actions in a socio-ecological 
perspective. 
It has been noticed by the end of this research that the authors mentioned here, along with 
their work, may show a deep humanistic side as they relate humans, Time and space to the 
“being concept” itself accepting human beings as part of the total and not apart from it, linked 
with the earth and the animal world, not in a superior place, but a complement to the entire 
complex universe. It has been also possible to perceive within this study a different approach 
to literary studies which will enrich the critics and contribute to the preservation of the 
environment as we dedicate some thoughts to the subject. 
 
 
 
 
Key Words: Ecocriticism – literature – humans – animals- environment.  
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INTRODUÇÃO 

 
A literatura, através da sua força simbólica, revela a visão de mundo do homem em 

cada época e dá a este a possibilidade de refiguração do real numa perspectiva de 

universalidade que faz dessa arte atemporal e anespacial. Dessa forma, o autor traz à luz, 

através do texto, todas as situações vividas em determinadas épocas em sentidos vários: ético, 

político, social, ambiental, sentimental, religioso, psicológico, mitológico, geográfico e 

histórico. A criação literária, portanto transfigura a realidade haja vista que  nela vêem-se 

refletidos todos os enigmas  bem como todos os fenômenos que cercam a vida humana, sendo 

assim, a mimese através da palavra.  

 De acordo com Eagleton (2001), dizer literariamente é dizer diferente; dizer de forma 

especial, com uma linguagem que chama sobre si mesma como defendiam os formalistas 

russos, especialmente Jakobson e Tinyanov. Embora a visão dos formalistas esteja dentro de 

um contexto estruturalista, em que a forma seria um ponto chave para o estudo literário, essa 

visão é bem atual, tendo em vista que a literatura é aquela que fala por si e possui sua própria 

verdade.  

Pode-se dizer que literatura e natureza caminham juntas desde que o homem tentou 

traduzir o mundo de alguma forma, como se pode ver nas escritas rupestres. Observando a 

mitologia, vê-se que sempre houve uma tentativa de explicar o universo e todos os seus 

fenômenos. Assim, o meio ambiente, que ora parece tão distante da arte literária, na verdade, 

sempre a acompanhou e alimentou de inspiração os seus criadores. 

 Mesmo diante de tais evidências, a crítica literária sempre se manteve distante do meio 

ambiente, talvez porque não havia a necessidade extrema que hoje há, de olhar para o mundo 

no sentido de torná-lo melhor e conservá-lo como lugar onde se possa viver e sobreviver.  

É nesse sentido que entra a Ecocrítica, no intuito de ver a natureza não de forma 

idealizada, mas real, como algo essencial à vida do ser humano, que pode ser comprometida, 

em virtude da inconseqüência humana. O homem ver a natureza como algo externo, 

dificilmente se coloca na condição de parte dela, não percebe que, uma vez destruída a 

natureza, ele será igualmente destruído. É essa conscientização que a ecocrítica pretende 

trazer para os estudos literários e é nessa perspectiva que analisaremos as obras aqui 

estudadas.   

É a partir da necessidade que o homem produz em qualquer área do conhecimento e, 

com a literatura não é diferente, por isso nasce a ecocrítica. Embora os aspectos naturais, as 

belezas e também as catástrofes sempre estivessem dentro da arte, a crítica só agora busca 
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esse caminho e comunga com o todo para a preservação do meio ambiente e assim nasce mais 

uma vertente da crítica literária, que busca no texto literário uma perspectiva ecológica, uma 

nova visão da literatura, na qual a natureza, o espaço, a terra e o homem são vistos de modo 

mais profundo e humanístico. 

A natureza sempre fez parte da literatura, porém nem sempre foi abordada sob uma 

mesma perspectiva, ou seja, a forma de concebê-la no período medieval não tem o mesmo 

interesse da clássico-renascentista, assim como o olhar romântico sobre a natureza não é o 

mesmo que hoje se tem sobre o meio ambiente. 

Este estudo observa a natureza no tecer literário de Graciliano Ramos e Miguel Torga, 

através das obras  Vidas Secas e Bichos, mostrando, primeiro, a condição humana nas obras e 

trazendo à tona alguns questionamentos como: até que ponto somos realmente humanos e o 

quanto isso nos valoriza ou desvaloriza perante a irracionalidade dos animais? Onde está a 

zona fronteiriça que permite ao homem chegar ao animal e vice-versa? Em quais condições 

nos encontramos no mundo; como o “ser” é representado e atribuído de complexidade, 

conflitos e pensamentos que geram atitudes e até onde elas o levam a ser o que é ou que 

aparenta ser? Até que ponto o homem galga o seu espaço ou sua ascensão sem atingir o outro 

ou contribuir para a destruição do seu próprio habitat e qual a relação dele com seu espaço-

raízes ou habitado temporariamente? 

Um outro ponto a ser abordado será o olhar humano para o meio ambiente, ou seja, 

como a literatura revela o olhar romântico ou a idealização da natureza e como ela é 

evidenciada sob o olhar realista, como o homem mostra a natureza e a condição humana na 

relação com ela. Veremos como a Ecocrítica observa a fuga romântica e como o olhar realista 

ver o meio ambiente. Não é apenas realismo literário o que se pretende mostrar, mas a 

realidade ambiental atual, perante o ideal de antes. 

Não se tem a pretensão de oferecer respostas definitivas a esses questionamentos, mas 

evidenciar que a literatura participa ativamente da vida planetária e que essas obras, assim 

como outras, podem contribuir para uma reflexão quanto às transformações da vida na Terra. 

Trata-se não só de uma análise sócio-ecológica através da literatura, mas um olhar estilístico-

discursivo das obras Vidas Secas e Bichos, que possibilite vislumbrar de forma mais 

abrangente, o sujeito e assim também o seu contexto social e ambiental, uma vez que todos 

esses aspectos permeiam a vida do ser natural (homem no sentido humano, natureza) e não 

natural (homem com os costumes e comportamentos aprendidos e criados artificialmente bem 

como suas criações de espaço e ambiente), ou seja, do homem enquanto elemento da natureza 
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e daqueles que tiveram sua trajetória transformada pelo trabalho humano. Esse não natural 

está no sentido de que o homem busca relações através de elementos artificiais, criados por 

ele para sua necessidade e comodidade.  

As obras estudadas estão inseridas no contexto literário do Neo-realismo, que participa 

ativamente da vida humana. Dessa forma, embora não fosse o meio ambiente a principal 

preocupação dos autores, suas obras têm aspectos que trazem a reflexão ambiental tanto no 

sentido da percepção quanto das ações humanas perante a natureza e os seres que a habitam. 

Assim, este estudo perpassa pelo ângulo social uma vez  que o homem é um elemento da 

natureza e vive um momento difícil e conflitante diante da degradação do meio em que vive e 

de si mesmo enquanto sujeito ético e moral, valores  esses cada vez mais escassos. 

A nossa proposta é que, com a abordagem ecocrítica, as obras que antes eram 

trabalhadas  sob o olhar sócio-político sejam vistas por um outro prisma. Assim, está sendo 

utilizada uma nova ferramenta crítica para compreender as obras literárias. Dá-se não uma 

desterritorialização nas obras, mas uma nova reterritorialização desses espaços com uma nova 

perspectiva. O espaço nas obras será visto não apenas como lugar onde se passa o enredo, mas 

na forma como esse espaço é percebido e representado pelos sentimentos humanos. 

Assim, os estudos literários que se inserem na perspectiva ambiental podem se 

constituir numa interessante forma de compreensão da organização de espaços sociais 

determinados. Locais onde a natureza, considerada como processo em que as transformações 

induzidas pela ação humana tiveram, em princípio, pouca relevância, vão sendo 

transformados pelo trabalho humano, deixando marcas sociais cujas conseqüências dependem 

da profundidade e da intensidade dos processos desencadeados.  

Nesse contexto, é interessante notar como a literatura, em seu sentido mais amplo, 

reflete esses estágios de transformação. Romances como Os Sertões, de Euclides da Cunha, e  

Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, assim como as obras aqui observadas, em seus 

contextos de época, são bons exemplos dessa realidade. A história de um povo numa 

determinada região vai sendo contada pelo trabalho literário. Funciona à semelhança de uma 

trama narrada através de um enredo de conquistas, de avanços e de retrocessos no qual as 

transformações ambientais vão sendo reveladas e de certa forma reconstituídas no ambiente 

lócus dessas transformações.  

É através da estética utilizada por cada autor em sua época que a ação, muitas vezes 

desmesurada do homem sobre o meio ambiente, vai sendo revelada pela literatura regional. 



 12 

Por isso é possível dizer que os componentes “naturais” e humanos, examinados pela lente 

literária, são de grande importância para compreender o sentido que o homem quis dar ao que 

ele chama de “evolução”, mas que, muitas vezes,  pode se considerar como uma involução, na 

medida em que não se consegue efeitos generalizáveis em termos da melhoria da qualidade de 

vida dos homens. 

Essa realidade é particularmente preocupante no contexto atual da globalização, em 

que os processos de transformação ambiental tendem ao uso indiscriminado dos estoques de 

recursos naturais ao ponto do comprometimento da própria qualidade de existência e de 

sobrevivência humana. É nesse ambiente, portanto, que a literatura apresenta-se com sua força 

significativa, com a sua capacidade de decodificação da complexa relação dos homens com o 

seu meio. 

Partindo dessas evidências, este trabalho lança um olhar para o mundo numa 

perspectiva ecocrítica, através da literatura, evidenciando contextualmente os fatores que 

entrelaçam as relações entre meio ambiente e literatura e como a literatura, esteticamente, 

mostra o indivíduo representado pelas relações homem-natureza, ou seja, como a literatura, 

esteticamente, mostra  o mundo e o homem, tanto na perspectiva ecológica quanto social.  

A palavra ecologia nunca teve tanta importância, em virtude do contexto vivido hoje, 

pela humanidade, numa ameaça contínua de destruição do seu habitat. O vocábulo Ecologia, 

segundo Lago e Pádua, (2004, p.07), é um termo criado por Ernest Haeckel, a partir da 

palavra grega iokos (casa), para denominar uma disciplina da área da Biologia que teria como 

função estudar as relações entre as espécies animais e seu ambiente orgânico e inorgânico. 

Assim, este estudo traz uma observação ecológica uma vez que procura investigar a relação 

do homem com o mundo e com o outro. 

Parte-se da perspectiva do ecocritismo que traz  o ambiente ecológico analisado no 

texto literário. Entende-se por ecocrítica o ato de perceber a natureza na literatura, não pela 

visão de deslumbramento, mas Do contexto, no qual o ser humano está inserido. Dessa forma 

o olhar ecocrítico observa as relações do homem com a natureza no sentido planetário: 

homem, animal e vegetal. Trata-se de um olhar ecológico-ambiental. Nessa perspectiva, 

adotou-se como método de abordagem a pesquisa bibliográfica, com a utilização de um vasto 

material de consulta, notadamente aqueles referentes à fundamentação teórica do estudo, para 

que fosse possível viabilizar a análise literária das diretrizes centrais  adotadas para 

concretização da pesquisa. 

Divide-se este estudo em três capítulos. Por ser um estudo ecocrítico e de caráter 

pioneiro nos estudos literários, especialmente brasileiro, se faz necessário, no primeiro 
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momento, uma conceituação de Ecocrítica e como ela pode ser estudada. Nesse contexto a 

ação ética entra em evidência, por isso o segundo capítulo traz uma discussão sobre ética e 

estética. Em seguida apresentam-se os “Neo-realismos” ao invés de Regionalismo e Neo-

realismo, porque se entende que o termo atende não só à estética desses movimentos, como 

também sugere o luso-brasileiro, assim como toda literatura que tenha essas perspectivas, 

independente da época. Salienta-se ainda que foi a literatura brasileira da década de 1930 que 

influenciou o Neo-realismo português, e aqui aborda-se uma obra brasileira e outra 

portuguesa que estão inseridas no mesmo contexto sócio-ambiental.  

Quanto à opção pela narrativa, entende-se que nela os pontos convergentes e 

divergentes na relação de homem/meio ambiente estão evidenciados de modo mais profundo 

e menos subjetivo. Embora se trate de um romance e de um livro de contos, observa-se que 

Vidas Secas é um romance formado por um conjunto de episódios que podem ser lidos 

desordenadamente; já Bichos é um conjunto de contos que formam um todo social, fecha-se 

com o conto Vicente, evidenciando a ligação de um conto com o outro e montando a arca que 

é Portugal, dentro de um contexto da realidade portuguesa da época. Nesse conjunto, observa-

se também a estética neo-realista para entender melhor a abordagem proposta no estudo. 

O terceiro capítulo traz a Topofilia, a Topofobia, o Topocício e a Topo-reabilitação 

que tratam da relação sentimental do homem com o espaço. Nesse argumento observa-se 

também a estrutura das obras e a representação homem/animal/espaço. Vê-se como o tempo 

está representado nas obras, na relação homem/tempo/natureza. Observa-se o comportamento 

narrativo e a simbologia dos nomes dos personagens, fato de grande relevância nas obras.  

Embora não fosse a natureza em si o principal ponto de abordagem dos autores, este 

estudo se faz relevante, porque trata-se de uma nova perspectiva para abordagem de obras que 

já se pensava estarem esgotadas de possibilidades analíticas, também por trazer uma 

perspectiva de  reflexão para realidade vivida hoje e uma possibilidade de revisão da 

percepção ambiental bem como as ações humanas para com a natureza.  

Tanto Ramos quanto Torga usam de uma simbologia própria para expressão do eu 

criador que irá encontrar o eu receptor, mostrando que a arte é a mediadora real e atemporal 

dos prazeres, pensamentos e sentimentos reprimidos existentes no homem. Os autores 

revelam um sentimento de indignação e perplexidade pelas atitudes humanas que criam leis, 

regras e modelos e tornam o homem escravo de sua própria criação, e assim, escraviza o 

outro, na luta pelo alcance dos bens aspirados. Uma luta constante, que leva ao consumo 

exacerbado de tudo, até de si próprio, causando o que Baumam (1998) chama de Mal-estar do 

pós-modernismo.  
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O homem é um ser que vive em constante transformação tanto na perspectiva sócio-

econômica quanto intelectual e espiritual. Está sempre em conflito com a sua posição no 

mundo, porque ao tentar traduzir-se, sempre se depara com os paradoxos do próprio ser e a 

dualidade que lhe é inerente. Assim evidencia-se a aproximação entre o racional e o irracional 

e a quebra da fronteira que separa  o homem do bicho e vice-versa, daí a relevância de uma 

pesquisa sócio-ambiental. 
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1  ECOCRÍTICA: um conceito, uma prática 

 
É, portanto a consciência de uma geração crescente do meio ambiente que 
nos leva a pensar sobre a emergência de uma “nova ecologia”, 
particularmente por meio de uma visão paradigmática que associa num todo 
único e sob a forma de múltiplas curvas, elementos, Organização  via/ 
Natureza/ Homem/ Sociedade/ Consciência ética.(PENA-VEGA, 2005, p. 
25) 

 
Este estudo se define como ecocrítico, denominação e prática ainda muito novas nos 

estudos literários brasileiros, por isso fazem-se necessários alguns esclarecimentos sobre os 

termos utilizados e as formas de abordagens adotadas.  

Participamos neste trabalho de um contexto interdisciplinar, primeiro pela fusão de 

literatura e meio ambiente e depois, porque, ao tratar o espaço com a categoria de análise, 

como será aqui abordado, perpassa-se pela geografia humanista, uma vez que esta, segundo 

Yi Fu Tuan (1982, p. 143) “procura um entendimento do mundo humano através do estudo 

das relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento geográfico, bem como dos 

seus sentimentos e idéias a respeito do espaço e do lugar [...]”. De acordo com a perspectiva 

de Tuan, este trabalho observa a relação do personagem com o espaço, como vive, o que faz, 

e o que faz parte desse espaço numa concepção de sentimento e de percepção ambiental. 

No processo argumentativo, utiliza-se termos usados pela Geografia, alguns deles 

criados pelo próprio Tuan, que a literatura ainda desconhece, mas que possibilitam o estudo 

ecocrítico, como é ocaso da Topofilia e Topofobia, denominados por Tuan;  Topocídio, 

segundo Amorim Filho, foi criado por Porteus em 1988 e Toporeabilitação é proposto pelo 

próprio Amorim Filho (1996).  

Dentro dos estudos literários, este trabalho recebe a condição de ecocrítico, sendo 

assim, ainda desconhecido por muitos, e chama atenção, por ser uma abordagem crítica pouco 

utilizada nas análises literárias, especialmente no Brasil. Daí a importância da proposta deste 

estudo, no intuito de constituir-se como um espaço a ser ocupado pela literatura em meio aos 

estudos ambientalistas, mostrando que a literatura, na verdade, há muito é participante dele 

sem ser percebida sob essa ótica. 

 Greg Garrard, logo no início do livro Ecocrítica (2006), afirma que esta já é praticada 

em muitos países da Europa e também por alguns teóricos dos EUA. Ela é estudada pela 

ASLE (Associação para o Estudo da Literatura e do Meio ambiente), porém o termo 

ecocritismo foi pronunciado pela primeira vez em 1978, em um texto de Rueckert. 

A ASLE surgiu nos EUA e hoje já faz parte do mundo intelectual do Reino Unido e do 

Japão, no intuito de estudar os textos literários numa perspectiva de ativismo ambiental. Dessa 
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forma, é interessante expor idéias de alguns estudiosos desse novo direcionamento da crítica 

literária que estão ligados à ASLE, no intuito de  entender sobre o que seria o estudo 

ecocrítico e seus objetivos como se pode ver nas palavras de Úrsula K. Heise1, através do 

texto  “Ciência e Ecocritismo” – the American Book Revieu 18.5 (july- August – 1997).  

 

Ecocriticism, or “green” criticism, is one of the most recent interdisciplinary 
fields to have emerged in literary and cultural studies. Ecocriticism analyzes 
the role that the natural environment plays in the imagination of a cultural 
community at a specific historical moment, examining how the concept of 
“nature” is defined, what values are assigned to it or denied it and why, and 
the way in which the relationship between humans and nature is envisioned. In 
addition, some ecocritics understand their intellectual work as a direct 
intervention in current social, political, and economic debates surrounding 
environmental pollution and preservation. (HEISE, 19971 ) 

 

O ecocritismo ou “verde” criticismo é um dos campos interdisciplinares mais 
recentes que surgiu através da literatura e estudos culturais. O ecocritismo 
analisa o papel natural do meio ambiente na imaginação cultural de uma 
comunidade num momento histórico específico, examinando como o conceito 
de natureza é definido, que valores lhes são atribuídos ou negados e por que, 
além de ver como a relação homem/natureza é vislumbrada. Alguns 
ecocríticos entendem suas pesquisas como uma intervenção em debates 
sociais, políticos e econômicos acerca da poluição e preservação do meio 
ambiente. (tradução nossa) 
 

Argumentando sobre a importância da pesquisa ecocrítica, a autora não entende 

porque  essa linha de pesquisa se manteve tão distante uma vez que é tão importante, 

principalmente dentro da realidade atual. Assim ela continua dizendo que:  

 

Give this ambiguity in the  green movement itself, it is perhaps no surprise 
that the work produced by its academic offshoot has to date not established 
any significant links between literary and scientific approaches to the 
environment. Reservations aboiut the role of science in bringing about 
environmental degradation are only partially responsible for this lack, 
however. 
A different king of problem for the construction of eco-bridges between 
literature and science is pointed up by the shift in terminology from “nature” 
to the “environment”. “Environment” is a more abstract and also a more vague 
concept than “nature”, since it can (an sometimes does) encompass both 
natural and man-made habitants.  Once again, the effect of this type of 
approach-whatever its value might otherwise be-is to shift weight away from 
the search for nexi between scientific and literary approaches to the 
environment in favor of an analysis in which science is no more than a tool for 

                                                 
1 Ursula K Heise,  professora assistente de Inglês e Literatura comparada  da Universidade da Colúmbia. Seu 
livro “Chronoschisms: Time Narrative and Postmodernism” será publicado ainda este ano pela editora 
Cambridge University Press. 
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political interests which conmand the cultural critic’s greatest attention. 
(HEISE, 1997) 1 

 

Dada a ambigüidade do próprio movimento verde talvez não surpreenda que o 
trabalho dessa extensão acadêmica não tenha dados tão significantes 
estabelecidos numa ligação entre a literatura e a abordagem cientifica para o 
meio ambiente. Dúvidas sobre o papel da ciência na provocação da 
degradação do meio ambiente são apenas parcialmente responsáveis por esta 
carência. No entanto um tipo de problema para a construção da “eco-ponte” 
entre literatura e ciência  é apontada pela mudança na terminologia de 
“natureza” para “meio ambiente”. “Meio ambiente é mais abstrato e também 
um conceito mais vago do que “natureza”, já que esta pode (e as vezes o faz) 
englobar ambos.. o habitat natural e o construído pelo homem. Mais uma vez, 
o efeito deste tipo de abordagem qualquer que seja o valor que tenha é 
transferir o peso da pesquisa pelo nexo entre a abordagem científica e literária 
e o meio ambiente em favor de uma análise em que a ciência não é mais que 
uma ferramenta para interesses políticos e que comanda a atenção dos maiores 
críticos culturais. (tradução nossa) 

 

Ainda nesse contexto de interesses  por uma proposta ecocrítica, observa-se que há  

entre os participantes dessa nova linha de pesquisa um “denominador comum” no que 

concerne ao entendimento de teoria e prática desse aspecto crítico-literário. Nessa perspectiva 

Branch2 (1994) diz que apesar desse termo ter sido criado desde 1978, passou despercebido e 

só agora começa a ser valorizado. Assim ele afirma que: 

   

The word “ecocriticism” traces back to William Rueckert’s 1978 essay 
“Literature and Ecology: Na Experiment in Ecocriticism” and apparently 
lay dormant in critical vocabulary until the 1989 Western Literature 
Association Meeting ( in Coeur d’ Alene), when  Cheryll Glotflety (at the 
time a graduate student at Cornell, nouw Assistant Professor of  Literature 
and the Environment at the University of Nevada, Reno) not only revived 
the term but urged its adoption to refer to the diffuse critical field that 
heretofore had been known as  the study of nature writing. ” (BRANCH 
1994 p. 01) 
 

A palavra ecocritismo  nos remete a William Rueckert , no seu ensaio de 
1978 “Literatura e Ecologia: um experimento em ecocriticismo”, que 
aparentemente permanece inativo no vocabulário crítico até 1989, no 
Encontro da Associação de Literatura  do Oeste (in Coeur d’Alene), quando 
Cheryll Glotfelty (na época uma estudante de graduação em Bornell, agora 
professora assistente de Literatura e Meio ambiente na Universidade de 
Nevada  em Reno), não apenas ressuscitou o termo, mas também incitou 
sua utilização para referir-se a difusão do campo crítico que até então só se 
conhecia como “ O estudo crítico da natureza”(tradução nossa) 
 

                                                 
2 Michael P. Branch, Universidade Internacional da Flórida (agora na Universidade de Nevada – 
Reno)fragmento retirado do texto “Defining Ecocrítica Theory and Practice” de outubro de 1994.  
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 Oferecendo à ecocrítica um leque de possibilidades quanto ao estudo dos modos de 

representação da natureza pela literatura, focaliza-se, neste trabalho, o homem e o mundo, nos 

aspectos social, ambiental e ético. Assim, falaremos primeiro de homem e de mundo e em 

seguida, discutiremos os modos de conceituação da ecocrítica através dos exemplos extraídos 

da literatura. 

 A literatura ao refletir criticamente sobre os modos de inserção do sujeito na natureza, 

pode ajudar na reflexão sobre os problemas ambientais que o mundo enfrenta hoje, 

contribuindo até para a proposta de solução. Nesse sentido, Garrard (2006) mostra a fusão 

entre o contexto ambiental e a literatura, afirmando que o produto científico pode ser visto, 

também, a partir de uma visão literária ou da cultura, e é essa  análise que chamaremos de 

ecocrítica. Partindo desse princípio o próprio Garrard dá algumas definições de ecocrítica na 

visão de estudiosos do assunto, como se vê a seguir: 

 

O que é ecocrítica então? Dito em termos simples, a ecocrítica é o estudo da 
relação entre a literatura e o ambiente físico. Assim como a crítica feminista 
examina a língua e a literatura de um ponto de vista consciente dos gêneros, 
e a crítica marxista traz para sua interpretação dos textos uma consciência 
dos modos  de produção e das classes econômicas, a ecocrítica adota uma 
abordagem dos estudos literários centrados na Terra. (GLOTFELTY,  Apud 
GARRARD, 2006, p.14) 
 

 Na visão de Glotfelty, apresentada por Garrard na perspectiva ecocrítica, se observa o 

mundo no contexto literário, ou seja, como o espaço terrestre em todas as suas dimensões é 

apresentado na literatura e como se pode ver esteticamente a perspectiva de cada um que 

produz o texto literário, sobre o mundo que o cerca, num ângulo ambiental e relacional tanto 

do homem com o espaço, como dos homens entre si. 

O século XX foi, sem dúvida, um dos mais importantes em relação ao 

desenvolvimento humano em todos os aspectos. Esse século foi marcado não só pelas 

descobertas tecnológicas, mas também pela possibilidade de desconstrução de um mundo em 

prol de um outro, inusitado e utópico, criado pelo próprio homem. 

 Hoje a hibridização cultural abrange todas as áreas do pensamento humano. O termo  

hibridismo, cuja origem se liga às ciências biológicas, pedido de empréstimo desse campo de 

conhecimento, aqui é usado como forma de comparação com a fusão de culturas trazidas pela 

globalização. As culturas hoje se interpenetram, sofrendo influências múltiplas, constantes e 

de forma imediata. As pessoas são alcançadas pela velocidade com que as informações 

chegam, sentindo-se, no entanto, incapazes de processá-las. Esse fenômeno fragmenta, até 
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certo ponto, a identidade cultural e dá ao indivíduo uma mestiçagem de culturas que 

chamamos aqui de hibridismo cultural. 

O homem hoje busca, mais do que nunca, o poder, pelo materialismo e pelo acúmulo, 

não de conhecimentos, mas de informações, uma vez que o conhecimento vem fragmentado 

devido à rapidez com que ele chega até nós, fazendo com que apenas uma parcela desse 

conhecimento seja retida. Por outro lado, o mundo real vai sendo trocado pelo virtual e a 

tecnologia vai tomando um espaço cada vez maior, de modo que a máquina vai aos poucos 

substituindo o humano. Nesse sentido, a noção de desconsctrução passa também pelo mundo 

natural (natureza) que vem sendo substituído gradativamente por espaços artificializados 

(transformados pelo homem) que responde aos interesses de um sistema capitalista. 

 O homem vai perdendo o contato com o outro e, consequentemente, também com o 

mundo natural. Em convergência com essa situação, a natureza ( meio ambiente) é atacada 

pelas máquinas e pela mídia, que incitam o consumismo exacerbado, agindo como armas, 

cada vez mais potentes. Nesse contexto Felix Guattari afirma que:  

  

O planeta Terra vive um período de intensas transformações técnico-
científicas, em contrapartida das quais engendram-se fenômenos de 
desequilíbrios ecológicos que, se não forem remediados, no limite, 
ameaçam a vida em sua superfície. Paralelamente a tais perturbações, os 
modos de vida humanos individuais e coletivos evoluem no sentido de 
uma progressiva deteriorização. As redes de parentesco tendem a se 
reduzir ao mínimo, e a vida doméstica vem sendo gangrenada pelo 
consumo da mídia, a vida conjugal e familiar se encontra frequentemente 
“ossificada” por uma espécie de padronização dos comportamentos, as 
relações de vizinhança estão geralmente reduzidas a sua mais pobre 
expressão. (2005, p. 7-8) 
 

 Guattari comunga com a idéia de que a mutação técnico-científica e o exacerbado 

crescimento demográfico podem acarretar a degradação da humanidade, através do 

desemprego, da marginalidade, da ociosidade, da solidão, da angustia e da neurose que será o 

resultado de todos esses aspectos. Desse modo, o autor mostra sua indignação perante o 

mundo que desmorona aos poucos. 

A arte, nesse contexto, mostra a nova condição de homem-ciborg, o cinema apresenta 

essa condição robótica  e o mundo artificializado como se vê em  filmes como Inteligência 

artificial,O homem cibernético, Matrix , Eu Rob, entre outros. Dentro em pouco, se algo não 

for feito em prol da Terra, os seres que ainda restam serão devastados e, nesse processo, serão 

acompanhados pelo homem. Assim, a literatura, através da ecocrítica, busca estabelecer um 
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rumo de estudo no intuito de acordar o homem adormecido pelo sono da alienação e do poder, 

pois, segundo Guatarri, 

 

Mais do que nunca a natureza não pode ser separada da cultura e 
precisamos aprender a pensar “transversalmente” as interações entre 
ecossistemas, mecanosfera e Universos de referências sociais e individuais. 
Tanto quanto algas mutantes e monstruosas invadem as águas de Veneza, as 
telas de televisão estão saturadas de uma população de imagens e de 
enunciados “degenerados”. (2005, p. 25) 
 

  Nessa perspectiva, a literatura pode dizer as ações humanas, isso fica claro nas obras 

que serão observadas nesse estudo, quando percebe-se a indagação dos seus autores por 

justiça social e por mais dignidade do homem como “ser”. Como mostram os personagens 

Fabiano de Vidas  Secas e Ramiro de Bichos que não conseguiram constituir-se como seres 

sociais por força da própria sociedade dominante. Acompanha-se a visão do homem para com 

o outro além da condição ambiental e espacial que também faz parte da obra literária, 

independente da nacionalidade, pois cada um mostra sua visão de nacionalidade e sentimento 

pátrio já que “enxergamos a vida apenas pela percepção que temos da nossa vida e da vida 

dos animais e das plantas [...]” (GADOTTI, 2000, p.189).  

Pelo argumento de Gadotti enxergamos a vida muito mais pelo prisma de interesses 

particularistas e muito menos pelo sentimento de comunhão que o mundo requer. Não 

fazemos nada para melhorar a vida na Terra, porque pensamos de forma imediatista para 

suprir o comodismo de hoje sem pensar na necessidade do amanhã.  

Por isso Gadotti defende que ao se pensar a educação deve se conceber o homem por 

inteiro, social, político, intelectual, religioso: planetário. O sentido de planetaridade de 

Gadotti é o mesmo de Paulo Freire, o homem deve aprender desde cedo como viver no 

planeta. Nessa perspectiva, Gadotti  busca, através da  obra  Pedagogia da Terra (2000), uma 

maneira de ver o mundo por inteiro, refutando as idéias estritamente localistas do conceito de 

sustentabilidade. Para ele, em um mundo globalizado como se vive hoje, não se pode pensar 

assim, pois uma ação pontual e impensada pode trazer conseqüências planetárias 

generalizadas, gerando um  desequilíbrio sócio-econômico e ambiental, como acontece na 

economia, quando uma atitude de um sujeito oculto pode influenciar milhões de outras 

pessoas no planeta. Portanto, a Pedagogia da Terra seria o conhecimento de ser, de agir, de 

estar e de onde estar.  
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Consoante às idéias de Gadotti, Marcos Reigota, mostra a  importância da educação 

para o meio ambiente,  diante da ameaça do desequilíbrio ambiental. Para o autor, a educação, 

nesse sentido, dará ao sujeito uma nova concepção de mundo e de ser. Assim ele afirma que:  

 

Considero que a educação ambiental deve procurar estabelecer uma “nova 
aliança” entre a humanidade e a natureza, uma “nova razão” que não seja 
sinônimo de auto destruição e estimular a ética nas relações econômicas, 
políticas e sociais. Ela deve se basear no diálogo entre as gerações e 
culturas em busca da tripla cidadania: local, continental e planetária e da 
liberdade na sua mais completa tradução, tendo implícita a perspectiva de 
uma sociedade mais justa, tanto no nível nacional quanto internacional. 
(REIGOTA, 2002, p. 11), 
 

Dessa forma percebe-se que é na perspectiva da educação e do reconhecimento de si enquanto 

ser e de sua conscientização sobre o meio em que  vive que a literatura vê o homem e tenta dá a sua 

contribuição, no sentido de fazê-lo refletir sobre sua existência enquanto ser planetário. É perceptível 

que o texto literário se faz instrumento para o dizer de homens que procuram contribuir para a 

melhoria da vida na Terra. Nesse sentido, os autores acima citados podem ser vistos 

literariamente, por que universalizam suas temáticas e linguagens, assim como o faz a 

literatura.  

É verdade que, como afirma Gadotti, não atentamos para a dimensão do planeta e que 

o mundo acaba por se restringir ao próprio espaço de cada um. Assim também “é verdade, 

não temos o distanciamento que têm, no espaço, os astronautas, mas podemos ter o mesmo 

distanciamento dos astronautas no tempo, muito mais dilatado que o nosso tempo de vida”. 

(GADOTTI, 2000, p.190). 

Nosso olhar se restringe ao próprio egoísmo, de ver apenas o que está ao alcance dos 

olhos. A literatura  amplia a lente do nosso olhar através  dos recursos  estilísticos e encurta 

esse espaço de tempo, permitindo-nos ver o mundo ontem, hoje e amanhã, observar a 

atualidade de problemas passados que ainda se fazem presentes, problemas futuros que 

dependem do presente e outros que nos servirão de exemplo para possíveis soluções, afinal, 

como afirma Lowy (2005, p. 45) “a grande contribuição da ecologia  foi e ainda é fazer-nos 

tomar consciência dos perigos que ameaçam o planeta em conseqüência do atual modo de 

produção e consumo”.  

 A Terra vive e nós vivemos por isso. O homem a transforma, muda sua paisagem, tira-

lhe o natural e em troca, acumula concreto, tirando-lhe do ventre, o direito de dar a luz aos 

novos mundos. Nessa perspectiva, a ecocrítica clama por um olhar, por uma ação dos 
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opressores sobre a oprimida Gaia, para devolver-lhe a dignidade de mãe Terra, que aos olhos 

de Ângela Antunes, no prefácio de Pedagogia da Terra (2000, p.11) 

: 

Foi dominada, escravizada, dividida em países com imensas e terríveis 
fronteiras, pois Não me falaram de um planeta despedaçado, mutilado e 
estéril pela lógica de um sistema de produção que não ver a natureza como 
parte de nós e que pouco se preocupa com a sua destruição, cuidando 
apenas para que, o paraíso daqueles que a comandam, esteja garantido como 
se, no limite, fosse possível. 
 

Garrard (2006) afirma que todos os problemas ecológicos desapareceriam se mudasse 

a estrutura política da sociedade, para que os recursos fossem utilizados para atender as 

necessidades reais e não para o acúmulo de riqueza. Segundo o autor, para os ecomarxistas e 

ecologistas sociais, embora  os seres humanos sejam apresentados como parte da natureza, ou 

seja, dentro de um monismo natural, não se mostram tão naturais em suas atitudes, 

aparecendo aí o dualismo que os adeptos da ecologia profunda tentam superar. Assim, os 

ecomarxistas não se revelam monistas nem dualistas, porque embora exista essa dualidade, 

 

Marx [...] reconhecia a prioridade de uma natureza “externa” ou “ primária” 
que teria dado origem à humanidade. Depois, no entanto, os seres humanos 
trabalharam nessa natureza “primária” e produziram uma “segunda” 
natureza: as criações materiais da sociedade, somadas as instituições, idéias 
e valores. Esse processo, como frisa Bookchin, [...] faz parte de um 
processo natural da sociedade. (PEPPER, apud GARRARD, 2006, p. 49) 

 

É dentro dessa condição dual do ser que se percebe a quebra de fronteira entre humano 

natural e as atitudes antinaturais do homem nas obras Vidas Secas e Bichos que mostram a 

capacidade real do ser até o último grau de humanidade que o deixa, não próximo, mas na 

mesma condição animal.  

No entanto essa condição animal tem outras percepções, a do homem oprimido ao 

limite do ser humano, na condição de bicho, como é o caso de Fabiano, personagem de Vidas 

Secas. E a do opressor que, cego pela busca do poder, passa a ser um predador do outro e um 

destruidor da natureza. Dessa forma, a filosofia estética dos autores nas obras em questão 

aproxima-se do pensamento de Martin Heidegger (1889/1976), para o qual o ponto de partida 

de observação do ser e do mundo é “a diferença fundamental entre a mera existência material 

e revelação do “ser” e a coisice das coisas. Ser não é apenas existir, mas aparecer ou desvelar-

se, o que requer a consciência humana como o espaço ou a “clareira”, dentro e por meio da 

qual ele se desvela.” (GARRARD, 2006, p. 52) 
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Assim, cada ser humano tem seu próprio mundo, porque se desvela a partir de sua 

consciência de “ser” e de ver o outro. Essa clareira é a possibilidade que o homem tem de 

respeitar o outro em seu espaço também de consciência, tendo, cada um, a capacidade e 

maneira de desvelar-se. 

Dessa forma, a ecocrítica tenta oferecer uma idéia transformadora, que atinja a 

consciência humana no olhar para o mundo e principalmente para o outro, uma vez que o 

homem só achará o bem quando olhar a necessidade do outro como sua. Nesse argumento, “a 

definição mais ampla do objeto da ecocrítica é a do estudo da relação de humano e não 

humano, ao longo de toda história cultural humana e acarretando uma análise crítica do 

próprio termo humano”. (GARRARD, 2006, p.16) 

 A contradição que sempre houve no sistema detentor do poder continua ainda muito 

forte seja no que for que ele pregue, pois suas metas são impostas às minorias, mas não são 

respeitadas pelo próprio poder. A literatura tem a missão de servir de lente para que o homem 

possa ver melhor o mundo que o rodeia, ela participa ativamente do mundo e o oferece ao 

homem através da arte.  

A terra, o espaço e o tempo nos quais vivem o indivíduo serão questionados a partir da 

concepção e das ações desse para com o mundo e com o outro, assim como também as ações 

humanas e “não humanas”, do homem coisificado, ciborg, que partem, antes de tudo da nossa 

condição egocêntrica de sujeito, pois, embora muitas vezes ajamos como máquinas ou 

animais, não nos aceitamos como objetos. Isso é tão verdade que Edgar Morim, em Ciência 

com consciência (2003),aborda a condição do sujeito e a valoração de si enquanto ser para 

não sermos apenas coisa, corpo, pois a necessidade de uma essência alimenta o imaginário. 

Assim o autor afirma que  “todos nossos fantásticos mitos que nos garantem uma vida além 

da morte vêm da nossa resistência de  sujeitos a nosso destino de objetos.” (2003, p.324) 

 Compreende-se pelo estilo discursivo e estético da literatura, focalizando as obras aqui 

citadas, o mundo em que se vive, em cada época, seja na perspectiva social, política ou 

ambiental. Segundo Costa Lima (2001), todas as vertentes da crítica literária, como 

estruturalismo, estética da recepção e outras, nasceram do esforço de compreender a produção 

discursiva da literatura. Surge daí, portanto, a tentativa de compreender a condição sócio-

ambiental do homem, para vê-lo no mundo. Essa abordagem dá a essa  pesquisa um caráter 

ecocrítico e, até certo ponto educacional, no que se refere ao olhar para o mundo e para o 

homem como pregam Gadotti e Reigota. Esse último parte de uma visão interacional entre 

homem e espaço e diz que: 
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Em transformando o espaço, os meios natural e social, o homem também é 
transformado por eles. Assim o processo criativo é externo e interno (no 
sentido subjetivo). As transformações interna e externa caracterizam a 
história social e a história individual onde se visualizam e manifestam as 
necessidades, a distribuição, a exploração e o acesso aos recursos naturais, 
culturais e sociais de um povo. (REIGOTA, 2002, p.15) 
 

 Toda essa visibilidade do homem perante o mundo forma a dizibilidade da literatura, 

portanto a natureza, na construção literária, pode ser vista por vários ângulos, ressalta-se, 

porém que fabulistas de ontem e de hoje trazem as atitudes humanas através dos animais, no 

intuito de fazer o homem olhar para si, mas sem deixá-lo esquecer que, no mais profundo de 

sua natureza humana mora um “bicho” e esse, se evidencia através de suas ações, boas ou 

más, pois “Quanto a nós humanos, dotados de consciência, de linguagem e de cultura, somos 

indivíduos-sujeitos computantes/cogitantes capazes de decisão, de escolha, de estratégia, de 

liberdade, de invenção, de criação, mas sem deixar de ser animais, sem deixar de ser seres-

máquinas.”(MORIN, 2003, p.326) 

 Esclarece-se, porém, que nas obras em questão, os bichos não estão na mesma 

condição da fábula, pois na fábula o animal é utilizado muitas vezes no sentido pejorativo 

como é o caso da raposa, do lobo e da serpente, que representam o lado negativo do ser 

humano. Tanto a cadela de Fabiano em Vidas Secas, quanto os bichos apresentados por Torga 

estão na condição de seres viventes e participantes do mesmo mundo do homem, é uma 

condição de irmandade, em que um é tão ser quanto o outro, não existindo melhor nem pior 

apenas condições e situações diferentes. 

 Nesse contexto, em Vidas Secas, Baleia, a cadela de Fabiano, é um ente querido que 

faz parte da família e, junto com os outros membros, partilha de todos os momentos assim 

como também ajuda na hora da necessidade ao caçar o alimento para a família, como faziam 

as matriarcas da antiguidade. Essa irmandade também se evidencia na cumplicidade da cadela 

com os meninos como se fosse irmã deles. 

 Nas duas obras, a natureza viva se apresenta irmã do homem, como filhos de um 

mesmo pai ou de um mesmo Deus e parte de um mesmo mundo, como se o mundo fosse uma 

máquina  e cada um fosse uma peça que tem sua função nessa máquina sem ser, nenhum 

melhor ou pior que o outro. 

 Esses aspectos são mostrados em Bichos no conto “Senhor Nicolau”, no momento em 

que ele, como humano, vive exatamente a mesma situação a que submetia os insetos na hora 

da morte. Torga mostra que para nascer e morrer todos os seres, inclusive as plantas e os 

animais são iguais. Essa situação se evidencia também no conto “Cega-rega”, que mostra o 
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processo da vida da cigarra desde a formação do ovo, passando pela vivência no mundo até a 

morte. Nessa perspectiva, ao ler o conto, se percebe que não existe diferença entre bichos e 

humanos.  

Mesmo quando Torga mostra os arquétipos sociais através dos animais como na 

fábula, ele usa um discurso que confunde os seres e não se sabe onde termina o animal e onde 

começa o humano; essa faceta é utilizada em vários contos, um deles é Ladino, o pardal. “[...] 

Mas como havia de lhe dar o lampo, se aquilo era uma cautela, um rigor!.E logo de 

pequenino. Matulão, homem feito, e quem é que o fazia largar o ninho?! Uma semana inteira 

em luta com a família [...]” (Bichos p. 91). 

 Nesse contexto de igualdade vê-se que  nas obras que o sol é um elemento muito 

importante. Tanto em  Vidas Secas quanto em Bichos, o sol aparece como ser vivo e poderoso, 

aquele que castiga, não só o homem, mas toda vida terrestre, pois assim como o homem morre 

de sede e fome, ressecando aos poucos, os animais e as plantações o acompanham, isso fica 

evidente em várias situações. Em Bichos, por exemplo, no conto Madalena, “ as urzes 

torciam-se à beira do caminho, estorricadas” (Bichos, p. 39). Em Vidas Secas no episódio 

Fuga, “Fabiano espiava a catinga amarela, onde as folhas secas se pulverizavam, trituradas 

pelos redemoinhos e os garranchos se torciam, negros, torrados” (Vidas Secas, p.116) 

Considerando as idéias de Morim e o contexto das fábulas e das obras estudadas, 

percebe-se que hoje estamos assistindo a uma fábula real, na qual homens e animais partilham 

de uma mesma situação, numa perspectiva apocalíptica de ecocatástrofe que, de certa forma, 

já havia sido profetizada pelo homem, mas que sua racionalidade, embora lhe permita vê-la, 

deixa que a venda que lhe cega os olhos permaneça sobre eles enquanto lhe for conveniente. 

“Para o leitor moderno, as crenças milenaristas e apocalípticas podem ser bizarras, mas até as 

previsões mais chocantes do cumprimento das profecias das Escrituras baseiam-se em 

interpretações que possuem uma lógica argumentativa própria” (GARRARD, 2006, p.125).  

Observa-se que a literatura mostra a realidade e seus aspectos fenomenológicos diante 

da perspectiva de destruição do mundo, seja de maneira natural ou  provocada pelo homem. 

Um dos mais recentes exemplos dessa perspectiva está no livro A vingança de Gaia (2006), 

de James Lovelock, no qual o autor chega a defender as usinas nucleares em prol do 

enfraquecimento do aquecimento global, pois acha que a emissão exacerbada de dióxido de 

carbono no ar atualmente é mais nocivo para o planeta. 

 Toda destruição tem sempre um começo e uma intenção, o homem sempre sonhou 

com o poder assim que o descobriu, e a guerra nasce da necessidade desse alcance, desde que 

o homem pensou em ter o bem do outro ou dominá-lo para se manter no poder, para isso, 
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tanto o meio ambiente quanto o próprio homem devem ser destruídos, como se vê no choque 

das conquistas considerando, principalmente, a do México e a do Brasil.  

Essa destruição é vista também nas atitudes mais simples, o homem procura solução 

para um problema e cria um outro: a criação dos pesticidas em meados do século XX pode ter 

resolvido alguns problemas de incômodo ou prejuízo financeiro, mas em contrapartida 

destruiu milhares de aves e outros animais como mostra Garrard (2006, p. 13) ao comentar  a 

pesquisa cientifica de Carson que vai usar exatamente as imagens catastróficas da história e 

alusões literárias como base de demonstração de suas idéias de poluição ambiental provocada 

pelo homem.  

 Entendemos que um trabalho sob a perspectiva ecológica não tem uma finalização 

enquanto se pode tentar conscientizar o homem de si mesmo e fazê-lo olhar para o mundo que 

o rodeia, não numa leitura de imagem, mas na percepção da vida. Não se trata aqui de uma 

utopia de transformação imediata do mundo e nem da negação do desenvolvimento 

tecnológico, mas de ver o mundo sob vários ângulos. Felix Guattari fala das três ecologias, 

assim é necessário um diálogo crítico entre esses olhares e as ações humanas para que se 

possa pensar no adiamento da destruição do planeta e na percepção ambiental que dará ao 

indivíduo motivos para suas ações de auxílio ou de nocividade para o mundo. 

 Ao pensar o homem e suas ações pensa-se em sua condição ética e moral no mundo 

em que vive, uma vez que  ética se faz presente nas ações do indivíduo e que essas ações são 

frutos de uma intencionalidade. Portanto é na intenção do sujeito, do seu sentimento para com 

o outro que a ética se faz presente, por isso é para ela que dirigi-se o nosso olhar no próximo 

capítulo. 
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2  ÉTICA E ESTÉTICA ENTRE  PODER E ALTERIDADE: um olhar sócio-ecológico 

 
2.1  UMA VISÃO DE ÉTICA 
 

Falar de ética sempre foi uma tarefa difícil, e hoje, mais do que nunca, essa dificuldade 

é maior, haja vista a peculiaridade de cada sujeito, que hoje, cada vez mais, se isola em si 

mesmo, reafirmando a frase já dita por muitos de que “cada homem é uma ilha”. 

 O conceito de ética, aos olhos de muitos estudiosos, relaciona-se às condutas e 

comportamentos humanos e é representada pela frase “politicamente correto”. O que não foge 

à concepção de Aristóteles sobre política, já que para ele, a política engloba todas as outras 

ciências  e traz o homem à urbe como também diferencia os valores que são defendidos por 

cada um.   

Para Aristóteles (2006) não existe ação sem um  fim, toda ação tem um objetivo e gera 

uma conseqüência  e, justamente por isso, o fim deveria ser sempre em prol do ser humano. 

Procuramos sempre o que nos é mais conveniente, daí nascem os meios para se chegar ao fim 

e de onde partem as atitudes. Assim compreende-se que a ética está relacionada ao olhar do 

homem para o outro, ou seja, nas suas atitudes com o outro, de como ele se comporta em prol 

de si e do seu semelhante.  

O filósofo pensa ainda na capacidade de acumulação de bens por parte do homem, em 

benefício próprio, quando o homem deixa fruir  toda sua ganância, orgulho, soberba e 

avareza, ou seja, as mazelas da alma. Para satisfazer o seu ego, ele usa de meios obscuros, não 

importando se as conseqüências dos seus atos vão atingir outros. Assim, o indivíduo perde o 

senso de justiça e de sociabilidade. Nessa perspectiva, Aristóteles diz que: 

 

 Uma vez que o homem injusto é ganancioso, a questão deve estar 
relacionada com bens, (mas não com todos os bens, e sim com aqueles dos 
quais dependem a prosperidade e a adversidade e que, considerados de 
modo absoluto, são sempre bons, porém para uma pessoa determinada nem 
sempre o são). Não obstante, os homens aspiram a tais bens e os buscam 
diligentemente, embora isso seja o contrário do que deveria fazer. Eles 
deveriam, antes, pedir aos deuses que as coisas que são boas de modo 
absoluto o fossem também para eles, e de fato escolher essas coisas que são 
boas para eles. (2006, p.104) 

 
Na verdade, os bens materiais sempre fizeram parte da vida do homem e 

influenciaram suas ações éticas, morais, sociais e espirituais. O ser humano não espera 

naturalmente pela prosperidade, antes passa por cima do outro para conseguir seus objetivos. 
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É justamente no uso desses meios para atingir esses objetivos que está montada a concepção 

de ética aristotélica.  

A comunhão entre homem e mundo sempre estará ligada ao poder pelo poder, 

através do acúmulo de riqueza. De certa forma, essa concepção está relacionada com a 

concepção de Hesíodo, quando escreve sobre as eras de ouro, prata e bronze para poder 

explicar a evolução do homem como pessoa e sua involução como ser. 

O bem para Aristóteles não é o bem em si, ou seja, o fato de ser inteligente, por 

exemplo, que é um bem individual, mas o fato de se conhecer o valor do bem como algo que 

possa trazer ao outro a satisfação, a cura, a alegria. O bem não está na qualidade “do bem” 

substantivo, mas como percepção  “de bem”  em prol do outro. Uma vez consciente desse 

bem, o homem chega à ética porque irá praticá-lo no abstrato e não adquiri-lo no matérial. 

Para Aristóteles, em qualquer esfera das atitudes humanas, os conceitos são diversos; 

portanto, para o filósofo, o bem não é um elemento comum que se liga a uma idéia única, 

“[...] ele é a finalidade em todas as ações e propósitos, pois é por sua causa que o homem 

realiza tudo o mais”. (2006, p. 25) 

Destarte, o bem é a finalidade das ações, embora, muitas vezes essas ações busquem 

o bem por si mesmo como a felicidade que é buscada pelo seu próprio significado para o 

homem. Porém, para que a alcance, há uma trajetória  a se cumprir, mesmo assim ela é vista 

por si. No caso, a felicidade é um bem almejado que pode se realizar através do material ou da 

consciência de ser do homem em si mesmo que seria exatamente o outro lado do bem. 

Assim, o homem que pratica o bem não precisa ser um estudioso, porque o bem está 

na alma e a própria ciência mostra isso, pois se toda ação tem uma finalidade e essa é 

atingível, esse seria o bem. Portanto o bem se encontra nas ações humanas, as quais são 

conseqüências do seu pensamento, de acordo com a concepção de mundo, sendo o bem, 

nesses termos, uma razão buscada incondicionalmente pelo homem como afirma o próprio 

Aristóteles (2006, p. 27) 

 

Se, então, a função do homem é uma atividade da alma que implica um 
princípio racional, e se dizemos que “um homem” e “um bom homem”, por 
exemplo, tem uma função que é a mesma em espécie(como por exemplo, 
um tocador de lira e um bom tocador de lira, e assim sucessivamente, em 
todos os casos, sendo acrescentada ao nome da função a excelência com 
respeito a bondade, uma vez que a função de um tocador de lira é tocar lira, 
e a de um bom tocador de lira é tocá-la bem); se de fato é assim (e 
afirmamos que a função própria do homem é uma certa espécie de vida, e 
esta é constituída por uma atividade ou por ações da alma que implicam um 
princípio racional  e que a função de um bom homem é uma boa e nobre 
realização das mesmas; e se qualquer ação é bem executada quando está de 
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acordo com a excelência que lhe é própria); e se de fato é assim, repetimos, 
o bem do homem bem a ser a atividade da alma em consonância com a 
virtude e, se há mais de uma virtude, em consonância com a melhor e a 
mais completa entre elas. 

 

 O fato é que vários teóricos partilham de um mesmo pensamento no que diz 

respeito à capacidade de ser e à condição de estar no mundo. Dessa forma, observa-se que os 

autores aqui observados não fogem a essas perspectivas, por isso veremos ainda outros 

conceitos a respeito de ética. Os Parâmetros Curriculares Nacionais  dispõem que a ética “diz 

respeito às reflexões sobre as condutas humanas” (2001, p. 31). A partir da concepção de 

ética, o sujeito adquire a consciência do bem e do mal; do certo e do errado que, 

conseqüentemente, irá desencadear suas ações. Assim, a ética representa os valores e as 

virtudes humanas, porque se coloca contra o mal e o errado. 

 A ética é o exercício social do homem como quem ver o outro como a si mesmo, no 

entanto, o humano contradiz esses preceitos, olhando primeiro e unicamente para si, na busca 

incessante do poder e da glória, fator que leva Nietzsche, já no começo do século XX, a 

conclusão de que “aproxima-se o tempo do mais desprezível dos homens, daquele que já não 

pode se desprezar a si mesmo” (2000, p.21). Para expressar tal idéia, o filósofo vai dar voz a 

um dos seus mais ilustres personagens, Zaratustra. Nietzsche se faz porta voz do pensador 

iraniano para trazer o homem à reflexão sobre si mesmo. 

 Percebe-se  que a voz de Zaratustra é a forma encontrada por Nietzsche para dizer 

aos leitores de sua percepção de mundo e de homem. Zaratustra sabe sua missão de levar ao 

homem o seu aprender como se tivesse acordado e quisesse acordar os demais. “O homem 

existe para ser superado, que fizeste para o superar? ( 2000, p.17). Essa percepção de 

superação está na condição de “super-homem”, de superar a si mesmo, senão ele será apenas 

um animal entre muitos como o próprio afirma: “O que é o macaco para o homem? Uma 

zombaria ou uma dolorosa vergonha. E tal deve ser o homem para o super-homem. Uma 

zombaria ou uma vergonha” (2000, p.17). 

 Através das metáforas espalhadas ao longo do texto, Nietzsche expõe sua explicação 

do mundo ao homem e do homem a ele mesmo. “Na verdade o homem é um ser poluído. É 

preciso ser mar para, sem se poluir, receber o rio poluído”(2000, p.18). Esse mar seria o 

super-homem e, portanto, o humano com todas as suas virtudes de ética e de moral. 

 Para Nietzsche, o homem é um ser de travessia, uma ponte entre ele e ele mesmo, 

sua melhor e sua pior parte e, só aqueles que reconhecem seus abismos e os supera 

conseguem chegar ao alto.  É através do conhecimento de si mesmo que o indivíduo conhece 
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o outro (e vice versa), e é da sede de conhecimento que descobrirá os abismos, para que 

floresça em si o super-homem. Nessa perspectiva, o filósofo defende a ética como atitude 

primus da virtude humana, a partir do momento que o homem reconhece-se no outro. Assim o 

filósofo diz: 

 

Amo aquele que não reserva para si uma só gota de seu espírito, mas que 
quer ser inteiramente espírito de sua virtude, porque assim atravessa a ponte  
como espírito. Amo aquele que faz de sua virtude sua tendência  e seu 
destino. [...] Amo aquele que não quer ter demasiadas virtudes. Uma virtude 
é mais virtude do que duas, porque é um nó, mais forte a que se aferra o 
destino. (NIETZSCHE, 2000, p. 20) 

 

 Todo homem possui um conflito para poder exercer a metamorfose: a mudança ou 

aprendizado, a nova maneira de olhar o mundo. Esses conflitos geram as escolhas e são 

tratados por Nietzsche como o caos humano: “ainda é preciso ter um caos dentro de si para 

gerar uma estrela que dança. Tendes ainda um caos dentro de vós. Aproxima-se o tempo em 

que o homem já não conseguirá gerar estrela alguma”(NIETZSCHE, 2000, p.21), ou seja, o 

homem que, através da sede de poder só vê a si. Na sociedade atual, o homem é uma ilha, 

fecha-se em um ostracismo para não se integrar ao outro na perspectiva material nem 

espiritual, é o homem em si mesmo, sem conhecer-se e sem conhecer ao outro, assim como o 

mundo que o cerca, incluindo o meio ambiente que é invisível aos seus olhos. 

 Na concepção de ética está a condição do bem, do que é e como se revela no homem, 

já que é através dele que se dá  uma das revelações da ética, porém não o bem em si, mas o 

bem em sentido abstrato e inerente a alma humana, muito embora, às vezes,  o homem lhe 

ignore  e, pela sua inconsciência, busque o bem apenas como objeto ou elemento de desejo 

para uma vida melhor, mesmo que isso venha de encontro  a vida do planeta. 

Enquanto Aristóteles conduz uma discussão observando a condição “do bem” e “de 

bem”, como algo que não é só o que se procura, mas também algo que faz parte do sujeito e 

influi nas suas ações, Nietzsche procura mostrar a possível e plausível diferença  e explicação 

do bem e do mal e de bom e mau. Dessa forma, ele discute o bem como algo a ser adquirido e 

o bom como algo inerente ao ser humano para a prática do bem comum, ou seja, a forma de 

olhar para o outro e para o mundo seria fruto dessa condição de bem. Assim “o bom está no 

sentido de quem possui uma alma de natureza elevada” (NIETZSCHE, 2000, p.27) 

Em consonância com a idéia acima, se observa o encontro de ética e moral nas 

mesmas condições para os dois pensadores, valores que, além de primordial ao homem, são 

responsáveis diretos pelo bem da humanidade e que estão inseridos na consciência do sujeito 
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ou que, pelo menos, deveriam estar, uma vez que este também possui a má consciência ou a 

inconsciência, ou seja, aquela que se coloca alheia a esses valores e ao próprio homem. 

Por outro lado, o homem consciente deve, antes de tudo, observar o mundo em que 

vive, cuidar de si é cuidar do outro e cuidar de ambos é cuidar do mundo. Dessa forma a 

consciência ética e moral passa pelos bens naturais que são oferecidos ao indivíduo, mas não 

são respeitados por ele, antes são transformados para atingir os interesses desse homem, que 

ao fazer parte de uma classe “superior”, se coloca como opressor do outro para alimentar o 

poder em meio a uma lógica de acumulação capitalista. 

O mundo sempre esteve ligado, por um lado, à natureza e por outro, ao poder que, de 

alguma forma, o homem detinha sobre ela, mesmo quando só tirava da terra o bastante para 

sua subsistência Para alimentar-se, assim como um filhote corre em busca das tetas maternas, 

o homem procura em Gaia o seu leite, que virá das profundezas do grande útero, explorado 

desde sempre. Ele  recebe dela tudo que busca, mas ignora que essa fertilidade pode ter fim. O 

homem, no uso da racionalidade passa a querer da mãe mais do que ela pode dar, ou pelo 

menos com a velocidade que ela não consegue acompanhar. O homem conhece a face 

sedutora do poder e rende-se a ele, como um Romeu a sua Julieta. Assim passa a viver a 

busca e em função desse bem, justificando suas ações: os meios para alcançar o fim como 

condizem as idéias aristotélicas. 

Para o indivíduo que possui essa visão, isso seria a evolução, mas todo progresso tem 

um preço e, muitas vezes, para se ter um benefício, é necessário a destruição ou abdicação de 

outro. Assim, em nome do que chamamos progresso e para atender a sede do “capitalismo 

selvagem”, quantos mundos ainda teremos que destruir para alimentar esse lobo esfomeado 

que é o homem? 

Atualmente, ser humano, independente da cultura, busca incessantemente o bem, 

que seria sua felicidade, para esse fim os meios são justificáveis. Será?  O bem procurado vai 

levar o homem, hoje completamente desprovido de ética, a se opor à  natureza e ao outro e  

destruir o seu próprio habitat, agindo à semelhança de uma erva daninha, que domina um 

espaço e ao dominar se torna presa de sua própria condição de dominadora.  

De acordo com Garrard (2006), uma observação contextual, na situação atual, leva a 

pensar que o homem pode estar no lugar errado e no momento errado até porque parece que 

esse homem passa agora por um período de transição ou mesmo de transmutação, que o 

levará de ser humano à máquina, ou seja, o homem será, em breve, uma máquina que não 

precisará mais da natureza, pelo menos da mesma forma que o homem atual.  
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Vivemos hoje numa sociedade alimentada pelo consumo, independente da forma 

como esse bem chegue até nós, mas é importante ressaltar que para consumir é necessário 

produzir, e a produção só é possível com a matéria-prima retirada da natureza de forma 

violenta, inescrupulosa, antiética, levando o homem a ser o predador de si mesmo. Além da 

exploração sem controle há a mudança do natural para o artificial no objetivo de atender ao 

propósito do poder capitalista.  

Antes o homem se adaptava às condições naturais, hoje  ele adapta a natureza 

conforme seus interesses como afirma Santos (2006, p. 234): “Quando tudo era natural, o 

homem escolhia da natureza aquelas suas partes consideradas fundamentais ao exercício da 

vida, valorizando diferentemente, segundo os lugares e as culturas, essa condições naturais, 

constituíam a base material da existência do grupo.” Santos revela ainda os meios de 

exploração da natureza, seus benefícios e malefícios que culminam sempre no lucro e na 

rendição à globalização. 

 

Quanto mais tecnicamente contemporâneos são os objetos, mais eles se 
subordinam às lógicas globais. Agora se torna mais nítida a associação entre 
objetos modernos e atores hegemônicos. Na realidade ambos são os 
responsáveis principais no atual processo de globalização. (2006, p, 240). 
 

De acordo com Santos, dentro em breve estaremos em um mundo artificializado, 

onde os recursos dependerão do homem, o que pode ser perigoso, haja vista o uso do poder 

pelo homem para oprimir o outro. Assim, os menos favorecidos serão os primeiros a 

desaparecer assim como os animais indefesos, à mercê da crueldade e do egoísmo humanos. 

 No tocante a ética, observa-se que o homem está sempre em busca de algo e é isso 

que fortifica suas ações, que afetam diretamente a si e ao outro, de forma positiva ou negativa. 

Tais ações são partes da vida humana, são socialmente reproduzíveis e passam 

sucessivamente de forma individual ou como se estrutura as interações sociais no presente.  

 Todos os aspectos inerentes à história não são só passado, mas presente. Somos 

resultados de ações éticas e não éticas do passado que ainda se reproduzem no presente só que 

de forma mais sutil. Nessa perspectiva, voltemos um pouco ao passado, não só para 

compreender, como também obter subsídios para encarar o presente, busquemos uma breve 

rememoração das conquistas das Américas para evidenciar não só o fenômeno da 

mestiçagem, mas também da imposição do poder e de valores expressos nas atitudes humanas 

que destroem o planeta na medida em que destrói a si mesmo. Nesse contexto, Gruzinski diz 

que:  
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As mestiçagens desencadeadas pela conquista do Novo Mundo parecem 
indissociáveis dos outros fenômenos maiores  na América do século XIX: 
de um lado o que costuma se chamar “Choque da conquista” e, de outro, o 
que chamei de ocidentalização, essa empreitada multiforme que levou a 
Europa ocidental no rastro de Castela, a fazer a conquista das almas, dos 
corpos e dos territórios do novo mundo.(2001, p.63) 

 

Pode-se entender melhor o fenômeno da mestiçagem ao observar o texto “O desafio 

das misturas”, no qual Gruzinski, através de Beltran, mostra como se deu esse processo. Para 

este as mestiçagens das lutas entre a cultura européia colonial e a cultura indígena ocorre 

quando “os elementos opostos das culturas em contato tendem a se excluir mutuamente, eles 

se enfrentam e se opõem uns aos outros; mas ao mesmo tempo, tendem a se interpretar, a se 

conjugar e a se identificar” (GRUZINSKI, 2001, p.45). Em outras palavras, é o choque dessas 

culturas, quando entram em contato, que permite o nascimento de uma cultura mestiça e essa 

mestiçagem acontece no aspecto étnico, social e religioso como é o caso das religiões afro-

brasileiras. 

 Gruzinski reconhece a mestiçagem americana em virtude da colonização européia, 

no entanto, para ele, esse fato impede que ela seja considerada um fenômeno cultural, ou seja, 

não aconteceu naturalmente, foi algo imposto, dentro de um clima escravocrata. Ressalta-se, 

porém, que a cultura da sociedade moderna não se furta a essa forma de culturalização a partir do 

momento que temos que seguir um modelo e que um precisa estar na condição de 

miserabilidade, para poder evidenciar a diferença entre as classes e o modelo a ser seguido. 

Os que fazem parte desse mundo são os excluídos, a escória social, criada pela própria 

sociedade dominante, desses excluídos fazem parte tanto a família de Fabiano quanto os 

bichos e homens descritos por Torga. 

 A relação de poder sempre fez parte da vida humana e nas invasões, seja ela 

qual for, essa relação é fortemente apresentada de várias formas. A ironia do poder se faz 

presente dos modos mais sórdidos e assim, mostra a escuridão humana, independente de cor, 

classe ou raça. Um é oprimido até que se encontre outro em situação de maior fragilidade para 

passar, imediatamente a opressor. Essa concepção de poder comunga com a idéia de Focault 

em Microfísica do Poder (1998), em que o autor nos faz ver que não há um poder absoluto, 

mas poderes que se sobrepõem a outros, ou seja, há sempre um em situação de “desvantagem” 

em relação ao outro, ou seja, não há um poder absoluto, o poder está em condição de 

relatividade: uma oprimido poderá em outra situação ser um opressor.  
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Em Vidas Secas essa relatividade do poder se expressa nos encontros entre Fabiano 

e o soldado amarelo, no primeiro encontro o soldado comandou tudo e humilhou o vaqueiro, 

no segundo o vaqueiro detinha o poder de estar em seu território e ter mais corpo do que o 

soldado, porém Fabiano, diferentemente do soldado, não usou o poder nesse momento, 

deixando evidente a diferença entre a atitude ética, dele e anti-ética do soldado amarelo. Esse 

exemplo pode ser visto na realidade através da relação de negros e índios na invasão ao 

México pelos espanhóis, como mostra Gruzinski (2001, p. 66) 

 

[...] Contramestres e escravos negros tiranizavam índios como “opressores 
egípcios faziam o povo de Israel sofrer”. Eles envenenam e corrompem 
tudo, fedorentos como carnes atacadas por moscas, em razão de seus maus 
exemplos. Invasores que, na Espanha, não passavam de camponeses 
julgam-se “senhores e começam a dar ordem aos senhores naturais do 
México; negros se fazem servir e temer mais do que se fossem senhores 
dessa gente” [...]. 
 

A realidade do hoje no que diz respeito ao trabalho escravo ainda é cruel e 

inaceitável, nas lavouras de cana-de-açúcar e na fabricação de carvão entre outros, assim 

como se vê também a condição do homem bicho como é o caso de Fabiano, em Vidas Secas, 

e de Ramiro, em Bichos. Ambos vivem em condições subumanas no que se refere ao mínimo 

de dignidade para que possam se sentir sujeitos na sociedade. Um dos exemplos está no 

episódio Cadeia, de Vidas secas a falta da palavra para que Fabiano argumente sua defesa. 

Também no episódio Contas o vaqueiro e ludibriado pelo patrão e mais uma vez não tem 

argumentos. 

Sabemos que conquistadores hoje são todos aqueles  que possuem o poder do capital 

e, através deste, obtêm os “bens” almejados, aprendizado, conhecimento, entre outros, que 

dão o poder da linguagem e da palavra, e muitos outros, que  são usados, não em prol do 

outro, mas contra ele.  Esse fato mostra a diferença de bom e de mau, de ética e de não ética, 

de moral e de amoralidade nas atitudes do homem e, acima de tudo, a relação de poder que 

sempre fez parte das relações humanas e, por ele, a busca é incessante e infinita, pois o 

homem, como ser incompleto também é insatisfeito e quer sempre mais, independente do que 

tenha que fazer e de quem tenha que pagar para que ele obtenha o bem pretendido.  

A ética constante em um ser o enforma em todos os ângulos, portanto a relação do 

homem com a natureza não é diferente da relação dele com o outro. O homem que respeita a 

natureza provavelmente respeitará seu semelhante. Ao se ver o contrário, é porque há algo 
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errado entre o discurso e as ações, usando Vieira3, “é porque o sal não salga ou porque a terra 

não se deixa salgar”. O fato é que a “natureza pode ser constituída a partir de certos aspectos 

culturais e do interesse das classes dominantes ou de algum grupo social”. Garrard (2006). 

Assim, cada um traz sua concepção e procura fazê-la dominante, gerando manipulações de 

idéias e de condutas generalizáveis, a partir de determinados interesses, não confessos. 

Partindo dos aspectos expostos, observa-se a hipocrisia do poder industrial e de uma 

parte de ambientalistas que comungam com ele. A indústria que produz exacerbadamente tem 

como objetivo o lucro, que vem através do consumo de seus produtos. Esse consumo por 

outro lado, ao mesmo tempo em que assegura o emprego do cidadão, exige da natureza a 

matéria-prima para continuar produzindo. Enquanto isso prega a conservação do meio 

ambiente e economia de energia e combustível, sem desligar nenhuma máquina. Até que 

ponto a ética persiste nas atitudes dos homens perante o poder capitalista? 

 Assim, numa perspectiva de ser e estar no mundo observa-se que em Vidas Secas 

Bichos, os autores não fogem a essas perspectivas éticas seja no tocante as relações humanas, 

seja no trato do indivíduo com o meio ambiente. Em Vidas Secas nos deparamos várias vezes 

com a revolta muda de Fabiano pelas atitudes do  seu semelhante como em Contas: 

 

Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. E 
quando não tinha mais nada para vender, o sertanejo endividava-se. Ao 
chegar a partilha, estava encalacrado, e na hora das contas davam-lhe uma 
ninharia.[...]Não se conformou, devia haver engano. Ele era bruto, sim 
senhor, via-se perfeitamente que era bruto, mas a mulher tinha miolo. Com 
certeza havia um erro no papel do branco. [...] Passar a vida inteira assim no 
toco, entregando o que era dele de mão beijada! Estava direito aquilo? 
Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria! (Vidas Secas, p. 92-
93) 
 

O momento da venda do porco, lembrado por Fabiano na hora das contas também 

mostra a relação de “antropofagia humana”, através das atitudes do homem para com o outro 

e da relação de poder.  Em Bichos essa relação de poder e de não ética se evidencia de várias 

formas e uma delas no conto Morgado, quando o patrão o abandona para  morrer devorado 

pelos lobos. A morte solitária de Nero mostra o abandono no momento de maior necessidade 

de compreensão e de afeto: a velhice e a doença.  

As obras mostram, além da relação do homem com a natureza como um fazendo 

parte do outro, a coisificação desse mesmo homem que oprime o seu semelhante enquanto  

                                                 
3 Sermão  de Santo Antônio aos peixes, pregado pelo Padre Antônio Vieira, na cidade de São Luiz do Maranhão 
em 1654. 
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ajuda a destruição do planeta. Em Ética e compreensão do outro, Ricardo Di Napoli  faz um 

estudo sobre ética na visão de Dilthey e traça algumas considerações quanto a opinião do 

filósofo. Para Napoli as migrações produzem novos conflitos em todas as perspectivas, 

alterando a compreensão das questões éticas, partindo do princípio de que a diferença de 

cultura choca e afeta o indivíduo como um todo.  

É difícil a aceitação pacífica de culturas diferentes e, portanto, cada um tem um 

conceito ético tanto individual quanto coletivo. Coletivo no sentido de a cultura ser formada 

por um grupo de indivíduos participantes de um mesmo pensamento e comportamento sobre 

determinadas questões. E individual a partir do momento em que cada indivíduo, mesmo 

participante de uma mesma cultura, tem seu próprio temperamento, conceito moral e 

restrições próprias de ser. Dessa forma não se pode falar em ética, mas em éticas, já que ela 

funciona de acordo com a concepção de cada um  e de onde, conseqüentemente nascem suas 

atitudes. 

Napoli diz que vê em Dilthey  a ética diferentemente do formal, vê o reflexo do 

pessoal interferir, de certa forma, na ação ética, ou seja, não existe ética sem a influência do 

pessoal, pois ela é feita através dos atos, e estes revelam o eu de cada um e sua compreensão 

de mundo. Se a compreensão está ligada ao individual e a ética à compreensão, então o 

pessoal e a ética estão ligados de alguma forma. 

 Para Dilthey deve se ver o indivíduo no mundo, essa relação dele com o mundo vai 

proporcionar seu pensamento ético, pois, como diz Napoli, “o que para Dilthey, se deve 

procurar compreender não é só o mundo do indivíduo, mas ele próprio inserido no mundo: 

suas idéias e suas criações  na inter-relação com o mundo e com os outros[..]”(2000, p.15), ou 

seja, o sujeito pessoal e sócio-relacional e, conseqüentemente, a sua visão de mundo ética 

interfere nas suas ações, por isso “[...] Para Dilthey, a ética deve fornecer princípios e/ou 

valores não só para agir ou para a “condução da vida” individual, como também a sociedade 

política”(2000, p. 17) 

Ao se falar de ética, vários elementos estão inseridos nessa concepção, entre eles o 

amor, pois é através dele que se vê o outro e esse olhar é que vai determinar os atos do sujeito, 

idéias que comungam com as concepções de bem e de bom dos filósofos anteriormente 

citados. Embora o amor não seja o único elemento para a ação ética, constitui-se de grande 

importância nesse sentido. Nessa perspectiva, Napoli conduz o pensamento de Dilthey:  

 

Não pretendo, com isso, pleitear que o amor seja para Dilthey um princípio 
para o agir moral. Ainda que Dilthey reconheça nele, uma função 
importante  que retira o indivíduo do egoísmo, não pode servir para a 
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formação de uma sociedade do ponto de vista ético. [...] Nem por isso 
Dilthey adotou a visão Kantiana que exclui  da ética os sentimentos. No 
nível ético, Dilthey adotou uma posição crítica em face de Kant uma vez 
que introduziu motivos empíricos   para fundamentar o agir moral e humano 
(2000, p. 18) 
 
 

 Napoli afirma ainda que a consciência moral para Dilthey  “não se resume à 

consciência  de que o homem tem que respeitar a uma lei universal, por ser racional, mas que 

tem de respeitar o outro para com quem ele tem boa vontade e respeito” (2000, p. 18). Tal 

afirmação comunga com a idéia aristotélica de que o homem deve ser dotado de razão e essa, 

antes de tudo, deve dar-lhe  a condição ética de olhar para o outro. Assim, as idéias 

Diltheylianas estão em consonância também com Nietzsche na concepção de virtude e moral, 

já que  

 

Dilthey apresenta-nos uma lista de virtudes como apropriadas para a sociedade 
e Cultura. Algumas delas são sentimentos ou atitudes para com o outro como: 
simpatia, doação, necessidade de vida social, sentimento de dever e do direito. 
Outras virtudes se referem à relação do eu para consigo mesmo, como: 
desenvolvimento individual, aspiração ao desenvolvimento de habilidades e a 
perfeição. (NAPOLI, 2000, p. 324) 

 

 Vemos, como diz o próprio Dilthey, que a compreensão de mundo e do homem dá ao 

indivíduo a concepção ética que vai influenciar suas ações, desta feita, nas ações se inclui 

também a arte, uma vez que essa é reflexo da visão de mundo do homem em cada época e 

revela, entre outros aspectos,  o seu próprio eu. Assim, toda arte é ortodoxa à medida que 

assume a defesa ou punição de uma determinada classe social ou mesmo de um indivíduo ou 

comportamento humano e assim é formada a estética que forma a face de cada obra.

 Partindo da  discussão sobre ética e dos princípios da arte, busca-se nas obras alguns 

momentos para uma reflexão nesse sentido. 

 

 

2.2  A ÉTICA EM QUESTÃO 

 

 Ao pensar nas atitudes éticas nos reportamos às obras em questão para uma reflexão 

sobre  alguns personagens. Em Vidas Secas questiona-se as atitudes do patrão de Fabiano que 

aproveita-se da situação “inferior” do vaqueiro para enriquecer cada vez mais sem importar-se 

que para isso  outros tenham que morrer de fome  como a família de Fabiano. 
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Observa-se também a ação do soldado amarelo, representante do poder, que mostra a 

relatividade deste, pelo seu comportamento.  O soldado tinha alguém “acima” dele  na 

hierarquia militar, porém, naquele lugar ele era o poder maior e usa desse poder para humilhar 

o vaqueiro Fabiano. 

Outro fato interessante  é a posição do fiscal da prefeitura que, em nome da lei fiscal, 

tenta arrancar de Fabiano sua última alternativa de sobrevivência. Naquele momento Fabiano 

também agiu, até certo ponto, de má fé quando finge-se de desentendido: “não compreendia 

nada, era um bruto. Como o outro lhe explicasse que para vender o porco devia pagar 

imposto, tentara convencê-lo de que ali não havia porco, havia quartos de porco, pedaços de 

carne”. É relevante observar que enquanto o fiscal entendia do que estava falando e tentava 

receber o imposto, Fabiano tentava uma escapatória para não se comprometer, pois tinha 

medo de tudo que era ligado ao governo, também para não se desfazer da única coisa que 

podia usufruir para o sustento da família. Como não entendia das leis, a única saída era não 

discutir e também não vender porcos.  

Em Fuga, último episódio da obra, a família sai as escondidas, na calada da noite, 

atitude não correta em outra situação que não fosse a de morrer de fome sem sair do lugar e 

pagar o que não devia sem ter como fazê-lo. O autor deixa para o leitor a responsabilidade de 

condenar ou absolver Fabiano, ao mesmo tempo leva a reflexão: atire a primeira pedra quem 

não o faria.  

A atitude ética está ligada a intencionalidade da ação, pois a condição racional do 

pensamento do homem para com o seu semelhante ou com o meio ambiente é que vão induzir 

suas ações. Nesse contexto, os mesmos questionamentos observados em Vidas Secas, vêm à 

tona também em Bichos, quando observamos, por exemplo, o comportamento da família e do 

próprio filho de Nero, no primeiro Conto, que o deixam morrer velho, só e abandonado. 

Mago, protagonista do segundo conto,  passa pelo nosso olhar na atitude de se 

acomodar, perante os obstáculos e dificuldades da vida, preferindo viver à sombra de dona 

Sância, não pelo sentimento, mas pela lei do menor esforço. Madalena, “heroína” do terceiro 

conto, chama atenção pela condição de mãe. Diante de uma sociedade cruel ela sofreria a 

discriminação e o preconceito, mas será que o filho deveria pagar pelos seus atos? Morgado, o 

asno, aponta para a atitude do patrão que o abandona quando ele mais precisa, fazendo urgir a 

atitude anti-ética do homem e do profissional. 

Bambo, o sapo, desmascara o sujeito que, na mais pobre das atitudes, trai e pode 

chegar a matar o outro. Tenório, o galo cantor, questiona a posição do dono de trocar-lhe pelo 

mais moço como se, ao ficar velho, o profissional não servisse mais para o trabalho, ou seja, 
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sabe-se que há um limite cronológico para a vida profissional, mas Tenório se sentiu como 

uma peça enferrujada que deve ser destruída e substituída. 

Jesus, o menino no meio da sociedade torguiana, traz a esperança e a possibilidade de 

redenção de uma sociedade doente. Cega-rega, a cigarra, evidencia o preconceito de uma 

profissão não valorizada, porque não é compreendida como tal, assim como a própria 

condição da arte. Ladino, o pássaro preguiçoso e malandro, também é questionado. Será que 

suas atitudes com as mulheres eram corretas? Até que ponto seria certo ser sustentado por 

outras pessoas? 

Ramiro, o pastor de ovelhas, leva o leitor a refletir sobre sua atitude ao matar Ruela. 

Nesse contexto, é também do leitor a responsabilidade de julgá-lo, considerando sua trajetória 

de vida, seu apego aos animais, sua raiz campesina e sua semelhança com os bichos. Ramiro, 

assim como Fabiano de Vidas  Secas, era um “bruto”. Sendo a atitude ética ou anti-ética, fruto 

da intencionalidade do sujeito, fica a critério do leitor o veredicto de Ramiro. 

Farrusco, o melro, a sua maneira, com seu jeito sarcástico, dá a Clara a possibilidade 

de olhar para o mundo, de perceber sua cegueira perante a má fé do Cuco. Farrusco é um 

satírico, se fosse um poeta, com certeza estaria à semelhança de um Gregório de Matos ou de 

um Bocage. Numa visão “politicamente correta”, eles podem até mexer com os brios de 

alguns, mas com certeza, abrem os olhos de muitos, para o comportamento desses alguns, por 

isso esses poetas foram perseguidos e “castigados”, em nome de uma moral doente e corrupta. 

Ao observar o conto Miura, vê-se a desmascaração de um herói, o homem na situação 

apresentada por Torga é um anti-herói, portanto, um anti-ético. É o homem quem tira o 

animal do seu habitat para escravizá-lo. Nesse sentido o autor mostra como foram feitas as 

conquistas, mostra a realidade dos negros e escravos degredados para servir a um “senhor”, 

que se colocou na condição de dono dessas  pessoas, sem que ninguém os nomeasse e sem 

que fosse concedida pelo outro tal situação. Miura é preso, judiado, traído, ridicularizado e 

morto pelo homem e mostra que essa situação é notória na história das relações humanas. 

O senhor Nicolau, penúltimo conto de Bichos e protagonista do mesmo, leva a 

reflexão de um ser diferente e mal entendido por uma sociedade imaginariamente 

hegemônica. Ele criou um mundo para si e nele viveu e morreu sem dar por conta da vida. 

Parafraseando Pessoa, ele foi na vida, um cadáver adiado que nem procriou. Vicente, o corvo, 

fecha a obra torgueana denunciando o autoritarismo a medida em que mostra um 

inconformismo e a luta do oprimido contra o poder. É a atitude de “Deus” que é questionada 

nesse conto. Torga busca na história da humanidade o momento da queda, ou seja, uma 

situação apocalíptica, para mostrar a saída através da dignidade e da fidelidade aos princípios, 
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ao mesmo tempo em que mostra a tirania do regime salazarista em Portugal. Torga também 

bota em xeque a atitude covarde de Noé ao negar a fuga de Vicente não para protegê-lo, mas 

para proteger a si mesmo. 

 

 

2.3  PARA ALÉM DA ESTÉTICA  
 

 A literatura sempre foi vista, comentada e criticada em vários ângulos, formal, 

estrutural, recepcional entre outros. Também se vê na contemporaneidade a condição de 

liberdade da arte que ultrapassa as fronteiras do pós-estruturalismo, numa quebra crescente de 

convenções e uma constante inovação que se cumpre numa arte sem face e de estética 

“inexistente”, ou seja, estética que se diz conforme o estilo de cada um; são vários mundos 

artístico-literários ocupando o mesmo espaço, numa condição vanguardista de rasgadura do 

tempo e do espaço. Nesse argumento, “admitamos que a experiência estética, de fato, contém 

um espectro assim variado de possibilidades”.(LIMA, 1979, p.15). Essas possibilidades 

estéticas, por sua vez, abrem as inúmeras possibilidades analíticas. 

A literatura transfigura a realidade numa relação de autonomia e completude, uma vez 

que possui sua própria verdade e modo de dizer e que está subordinada à estética de quem a 

produz. O sentido de completude se dá a partir dos fatos observados não só pelo ângulo de 

quem diz, mas também pelo de quem lê, haja vista ser o leitor um recriador do texto literário. 

Sendo assim, a literatura diz de forma especial tudo que o homem observa e traduz, também, 

seus sentimentos, desejos e anseios, influenciando-o na sua relação com o meio  e com os 

outros elementos que compõem o universo. 

Poderia aqui se colocar a análise dentro do estruturalismo ou da estética da recepção, 

por exemplo, mas isso implicaria em apresentá-las só pelo ângulo estrutural ou pelo realce ao 

leitor, quando a pretensão seria deixar o leitor como reconstrutor do texto a partir dos 

contributos contidos nas entrelinhas do tecido textual. Portanto a constituição dos textos 

analisados nesse estudo parte do ponto de vista da produção, da recepção e da representação 

uma vez que não se afirma determinantemente um ou outro lado das obras, e sim, conduz-se o 

leitor a uma reflexão sobre as mesmas, pois enquanto a primeira situação afirma seu direito 

por conta da sua demonstratividade interna, a segunda, como diz Jauss, “é, por um lado, mais 

frágil, pois não dispõe de uma rede conceitual auto-suficiente e, por outro mais ajustado a 

exprimir a liberdade individual, pois seu relacionamento sempre dependerá da aceitação pelos 

outros, pela formação de um consenso”. (JAUSS apud LIMA, 1979 p.16)  
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 Dessa forma, do mesmo modo que há a liberdade de produção, como ser pensante e 

em busca de uma consciência mais justa, o leitor tem a liberdade de ponderação, assimilação e 

julgamento à medida que reflete sobre as instâncias do texto,  e assim comungando com as 

idéias de Lima, para o qual o consenso não é autoritário, não se impõe por si, mas parte de 

aspectos, elementos, situações e suposições que levam o leitor à determinada direção. 

 A partir do texto, o leitor será dono constitucionalista de sua própria filosofia, um 

pensador que, através dos atributos oferecidos pelo objeto analisado, chegará a uma conclusão 

sobre o que leu. Essa perspectiva está na receptividade, uma vez que essa abre as portas para 

que o leitor adentre o texto e viva a partir dele e com ele a experiência literária. Nessa 

perspectiva , Jauss (1979, p. 45) afirma que:  

 

Ainda quando os ensaios incluem testemunhos da história de outras artes e 
se apóiam em resultados da história da filosofia e da história dos conceitos, 
de modo algum desmentem que o autor adquiriu sua experiência, 
principalmente,  pelas pesquisas sobre a literatura medieval e sobre as 
literaturas francesa e alemã dos últimos três séculos, assim como sua 
reflexão hermenêutica se forma na práxis da interpretação literária, também 
declara minha convicção de que a experiência relacionada com a arte não 
pode ser privilégio dos especialistas e que a reflexão sobre as condições 
desta experiência tão pouco há de ser um tema exclusivo da hermenêutica 
filosófica ou teológica. 
 

Jauss defende a idéia de que a busca de compreensão e discernimento através da 

experiência da leitura traz a consciência para a significação e constituição textual, e que todos 

esses aspectos retornam através da recepção, pois é a sintonia primária  que trará o retorno da 

experiência. A partir da idéia de Jauss, vê-se a dupla função da hermenêutica literária que 

seria: 

 

Diferenciar metodologicamente os dois modos de recepção, ou seja, de um 
lado aclarar o processo atual em que se concretizam o efeito e o significado 
do texto para o leitor contemporâneo e, do outro, reconstruir o processo 
histórico pelo qual o texto é sempre recebido e interpretado 
diferencialmente por leitores de tempos diversos. (1979, p. 46) 
 

Ainda com relação à sintonia, ela pode proporcionar a interação entre o leitor e o 

texto, ou seja, “como atividade comandada pelo texto, a leitura une o processamento do texto 

ao efeito sobre o leitor. Essa influência recíproca é descrita como interação” (ISER, 1979, p. 

83). As  idéias de Iser partem da teoria da Interação expressa por Edward E. Jonmes e Harold 

B. Gerard em “ Fundations of social psychology”. Nessa teoria são expostos os tipos de 
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contingências das interações humanas, mas os autores enfatizam que o importante não são os 

tipos, e sim, que toda interação passa por um processo imprevisível sob diferentes 

contingências que evidenciam a condição autônoma do pensamento de cada indivíduo. São 

consideradas pelos autores quatro tipos de contingências: 

 

A pseudocontingência domina quando  cada parceiro conhece tão bem o 
plano de conduta (behavioral plan) do outro que tanto as réplicas, quanto as 
suas conseqüências podem ser perfeitamente previstas, de que resulta uma 
conduta de papéis semelhante a uma peça bem encenada. Esta ritualização 
de interação leva ao desaparecimento da contingência. 
A contingência assimétrica domina quando o parceiro A renuncia à 
atualização de seu “próprio plano de conduta” e segue sem resistência o 
parceiro B. Adapta-se e é ocupado pela estratégia de conduta B. 
A contingência reativa domina quando “os planos de conduta” respectivos 
dos parceiros são continuamente encobertos pela reação momentânea ao 
que acaba de ser dito ou feito. A contingência torna-se dominante neste 
esquema de reação orientada pelo momento e impede as tentativas de 
parceiros de expressar seus “planos de conduta” 
Por fim, na contingência recíproca, domina o esforço de orientar a sua 
reação de acordo, tanto com o próprio “plano de conduta” quanto com as 
reações momentâneas dos parceiros. Daí decorrem duas conseqüências: “A 
interação pode levar ao triunfo da criatividade social, em que cada um é 
enriquecido pelo outro, ou pode conduzir ao debate de uma hostilidade 
mútua e crescente, com que ninguém se beneficia. Qualquer que seja o 
conteúdo do processo de interação, a ele é subjacente uma mistura de 
resistência dual e de mudança mutua que distingue a contingência recíproca 
doutros tipos de interação. (ISER, 1979, p. 84) 
 

Dessa forma, fica evidente na contingência recíproca que a dualidade faz parte do 

processo interativo para o crescimento do indivíduo em qualquer perspectiva, social, ética ou 

moral, pois leva ao consenso, a flexibilidade, assim como a compreensão do outro e, 

consequentemente, dos fatos constantes no mundo que o cerca, provocando nesse indivíduo 

uma reorganização de estratégias comportamentais e submetendo-o a um plano de conduta no 

meio em que esteja inserido. 

Nessa perspectiva, esse estudo possibilita ao leitor a experiência primária e sua 

caminhada até as possíveis interpretações. Por outro lado, oferecem-se também, visões, 

alusões e dimensões constantes no “não dito” das obras, para um prazer, um complemento, 

uma vez que o prazer, de acordo com Jauss, pode ser visto em vários ângulos. Nesse sentido, 

o autor coloca em evidência as posições de Aristóteles, Platão e Santo Agostinho para 

contextualizar as formas de prazer, podendo o produtor, assim como o leitor, se deleitar com 

um poema, uma comédia ou com uma tragédia, como também acontece na vida real. 
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No caso do meio ambiente, aqui é visto de modo sócio-ecológico, cultural e ético, 

abrindo mais um leque de possíveis interpretações sobre esse aspecto do ponto de vista 

fenomenológico e humano-racional. Assim, deixa-se aqui não um modelo estético a ser 

seguido, mas as possibilidades de reflexões quanto aos textos analisados, numa perspectiva de 

possíveis descobertas que nos proporciona o mundo literário. A estética da recepção foi aqui 

abordada como forma de provocar reflexões sobre essa questão durante a nossa análise. Dessa 

forma abre-se também um leque de possibilidades para a discussão sobre a questão da estética 

no aspecto geral de criação como se vê a seguir, através do olhar de outros estudiosos. 

 Segundo Marcuse, em “A dimensão estética”(1999), a teoria marxista coloca a arte 

como uma das relações sociais e atribui à mesma uma função política. Para ele o ato político 

está no seu processo artístico, na sua estética. A estética faz da arte autônoma com relação ao 

contexto social, pois ela transcende, sendo essencialmente revolucionária. Assim, numa obra, 

os dados são reformulados de acordo com a forma artística, a arte provoca, propõe, revigora 

conforme a necessidade e o objetivo do olhar artístico. 

 Dessa forma, a sublimação estética tem uma função crítica, mas dá ao indivíduo, 

através da subjetividade, a possibilidade de perceber, fazer juízo de valores dominantes, 

sendo, nessa perspectiva, ideológica, uma expressão de resistência. Tendo em vista ser a 

estética uma ação, e essa ser proporcionada pela concepção ética,  é que a resistência através 

da arte funciona como ideológica. Bosi (2002, p.118) afirma que: 

 

A resistência é um conceito originalmente ético e não estético. O seu 
sentido mais profundo apela para a força da vontade que resiste a outra 
força exterior ao sujeito [...] A experiência dos artistas e o seu testemunho 
dizem, em geral, que a arte não é uma atividade que nasça da força de 
vontade. Esta vem depois. A arte teria a ver primeiramente com a potência 
do conhecimento: a intuição, a imaginação, a percepção e a memória. 

 

A concepção está intimamente ligada ao conhecimento, à intuição e à imaginação, 

que, juntos formam as ações, tendo a arte como uma delas. Assim, a arte é um dos meios 

usados para o fim de fazer o leitor sair da “caverna” assim como o fez Platão. Desse modo a 

literatura deixa expressa sua força ideológica de acordo com os olhos do ser criador, como 

afirma Bosi:   

 

A translação de sentidos da esfera ética para estética é possível e já deu 
resultados notáveis quando o narrador se põe a explorar uma força 
catalisadora da vida em sociedade: os seus valores. À força desse imã não 
podem subtrair-se os escritores enquanto fazem parte do tecido vivo de 
qualquer cultura. O homem de ação, o educador ou o político que interfere 



 44 

diretamente na trama social, julgando-a, e, não raro, pelejando para alterá-
la, só o faz enquanto é movido por valores. Estes por seu turno repelem e 
combatem os antivalores respectivos. O valor é o objeto da 
intencionalidade, da vontade, é a força propulsora das suas ações. O valor 
está no fim da ação, como seu objetivo; e está no começo dela enquanto é 
sua motivação (2002, p.120) 

 

Na obra literária, através dos personagens, do narrador e do eu poético, esses valores 

emergem e tocam diretamente o leitor, à medida que este interage com o texto e tira dele suas 

próprias conclusões, as quais dependem também de sua percepção de mundo, do outro, de 

seus sentimentos e de sua concepção de valores. Assim, qualquer obra tem um significado de 

verdade próprio, ela representa a realidade, ao mesmo tempo em que a denuncia, e a sua força 

de alcançar o objetivo da ideologia está na forma estética, ou seja, na obra literária, o 

importante não é o que se diz, mas como se diz. 

Em comunhão com essas perspectivas, vê-se que a ficção é realidade na medida em 

que mostra sua própria verdade, é dentro da estética que se ancora a realidade imaginária, ela 

é, portanto, independente das relações sociais, autônoma, dona de si mesma. Marcuse (1999, 

p. 21), afirma que “a verdade da arte reside no seu poder de cindir no monopólio da realidade 

estabelecida (e dos que a estabeleceram), para definir o que é real. Nesta ruptura que é a 

formação estética, o mundo fictício da arte aparece como a verdadeira realidade”.  

Enfatiza-se, porém que não é a posição social e aquisitiva do autor que faz a 

ideologia da obra, essa está na estética que, por sua vez, é representada não pelo que é dito, 

mas como se diz algo. Os personagens levam a verdade através dos seus destinos, vida e 

peripécias.  A realidade social, assim como a psicológica estão presentes nesses seres fictícios 

que asseguram a verdade da ficção, enquanto retratam a realidade do mundo real. Aspectos 

vistos tanto em Vidas Secas quanto em Bichos, uma vez que se ver expressos dois mundos, o 

do dominador e o do dominado. 

De certa forma, os destinos abrem um conflito entre a idéia marxista e a de Marcuse. 

A primeira não entende a relação social do real expressa através da vida dos personagens, ou 

seja, de acordo com essa perspectiva, a visão político-social deveria ser mostrada na obra  em 

separado dos personagens, um personagem não deveria ser sacrificado em prol de uma 

estética  de verdade social como é o caso do Jovem Verter, Ana Karenina, Ema Bovary e 

outros. Já para Marcuse, essa estética mostra exatamente o choque dos dois mundos e esses 

personagens são a ligação e a representação disso, são suas atitudes que levarão a crítica dessa 

realidade fictícia que transfigura o real. Assim, se referindo a idéia anterior, o próprio 

Marcuse diz que: 



 45 

 

Tal condenação ignora o potencial crítico que se afirma precisamente nessa 
forma “sublimada”. Dois mundos colidem, possuindo, cada qual a sua 
própria verdade. A ficção cria a sua própria realidade que permanece válida 
mesmo quando negada pela realidade estabelecida. O bem e o mal dos 
indivíduos confrontam-se com o bem e o mal social (MARCUSE, 1999, 
p.35) 

 

 Independente da recepção do leitor, a obra possui uma realidade própria, e é essa 

realidade que pode ser captada e até recepcionada pelo leitor conforme sua visão de mundo e 

seu amadurecimento literário. Partindo dessa premissa, a nossa função é abrir caminhos para o 

percorrer literário uma vez que a obra é independente e se põe paralelamente ao real armando-

se numa ponte de travessia por onde o leitor caminhará.  

 A estética marxista coloca o proletariado como classe universal, e esta valida uma 

arte que exprime os problemas, não de uma classe em particular, mas de todos os seres 

humanos, estando nessa perspectiva a sua universalidade. Porém não é só a consciência de 

classe do proletariado que reconstitui a verdade da arte, pois a arte existe a partir da união  de 

indivíduos em prol de uma conscientização na necessidade universal de libertação, pois “ a 

arte pode não mudar o mundo, mas pode contribuir para a mudança de consciência  e impulso 

dos homens e mulheres, que podem mudar o mundo” Marcuse (1999, p.39), como é o caso do 

movimento de sessenta, que abriu horizontes para a visão do social, também exalta-se a 

geração regionalista de 30 que trouxe a tona problemas sociais e econômicos até então 

camuflados pela classe dominante, aspectos evidenciados nas obras em questão. 

 Uma arte revolucionária fala a linguagem do povo, tem uma ideologia em prol da 

classe não dominante para poder ter características de contra-ideológica, ou seja, defender sua 

própria ideologia. Assim Brecth, através de Marcuse (1999, p.40) diz que “são pessoas que 

não só participam do desenvolvimento, mas na realidade o usurpam, o forçam, o determinam. 

Temos diante de  nossos olhos um povo que faz história, que transforma o mundo e que se 

transforma a si mesmo”.  

 O povo, na realidade, não abrange o todo, mas uma minoria militante que vai de 

encontro à massa, porque o povo constrói, contribui enquanto a massa apenas absorve e é 

levada pelas forças de paixões cegas. Portanto, falar a língua do povo, é falar a linguagem da 

libertação,  e essa linguagem só poderá vir através da arte. 

 A arte libertadora tem a força estética, na qual o povo se encontra, se ver e se 

orienta. É a arte da universalidade humana, sem tirania, mas com verdade. É a arte sem 

demagogia, mas com a firmeza e a noção de valores para a reflexão de quem a encontra. A 
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arte transformadora se diz a si mesma, deve ser aquela vista e observada a cada momento sem 

se importar com o final, que nem sempre pode ser feliz senão ela não seria expressão do real. 

É nesse sentido que se observa a fuga da família de Fabiano, ou seja, não está tudo bem, os 

desafios e problemas continuam enquanto existe vida, porém sempre busca-se uma saída. Por 

outro lado Bichos mostra, através de Vicente que apesar das dificuldades, não se deve parar de 

lutar.  

 A arte deve ter uma relação do interior com o exterior, do personagem com o leitor, 

num encontro de interesses imaginários comuns a ambos. A arte deve levar à queda, para 

proporcionar a volta, o levantar, o ir à busca, de acordo com a verdade individual ou coletiva 

que a persegue porque “a dessublimação da arte pretende libertar a espontaneidade, tanto no 

artista quanto no receptor. (MARCUSE, 1999, p. 53).  

 Dentro da perspectiva de arte libertadora, arte que diz o mundo e o outro, estão os 

dois ícones aqui apresentados, Torga e Ramos. É num contexto de homens no mundo e em si 

mesmo que esses autores montam suas narrativas, ao mesmo tempo em que dilata a pupila do 

receptor- leitor para a observação de si enquanto indivíduo gerador e receptor de obras que 

condizem com a  sua real condição de ser e estar no mundo. 

 No tocante a Vidas Secas Sant’anna (1984) afirma ter nessa obra dois sub conjuntos: 

o dos elementos infra humanos (papagaio e baleia) e dos elementos humanos (família de 

Fabiano). Segundo o autor esses grupos poderiam ser vistos separadamente  apenas pelo 

raciocínio analítico da decodificação representativa (animal e homem), mas os dois conjuntos 

se articulam numa integração de igualdade que remete a percepção de que o homem está 

inferiorizado enquanto o animal é superiorizado. “Numa escala de grau os sub grupos estão 

dispostos de tal forma que o homem é +1 e o animal -1. esse esquema indicaria que os 

elementos humanos estão no grau mais baixo e o infra-humanos estaria acima do nível 

animal”. (SANT’ANNA,1984, p. 157) 

 Como neo-realista Torga transcende seu momento, evidenciando a atemporalidade 

das atitudes humanas através dos bichos, como já o fazia Lúlio em O livros das bestas, escrito 

no século XIII, embora numa perspectiva diferente de Torga em relação aos animais. Por 

outro lado, Ramos busca a real condição humana do homem por ele mesmo e dá a este a 

oportunidade de redenção  para a busca do bem à medida que pode praticá-lo. Ambos elevam 

o animal ao patamar acima do humano enquanto submerge o homem na sua própria escuridão. 

Eles mostram que muitas vezes o homem não consegue atravessar a ponte  do seu próprio 

precipício, como diria Nietzsche, e se perderia em meio ao seu próprio caos. Caos esse que 

macula a alma humana e deixa o homem como oprimido de si enquanto oprime o outro. 
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 Nessa perspectiva, temos obras que resistem ao tempo e ao poder, idéias de pessoas 

que foram muitas vezes impedidas de se expressar, como é o caso de Ramos, que mostra esse 

lado obscuro do poder através não só de Vidas Secas, mas em Memórias do cárcere, além de 

outras obras. Por outro lado, Torga atinge o mesmo patamar tentando mostrar, através dos 

bichos, os bastidores de uma sociedade macabra, cruel e hipócrita. Ambos mostram seus 

excluídos e a relação deles com a natureza para evidenciar o homem e o mundo, não o mundo 

enquanto lugar onde vive, mas em todos os seus aspectos naturais, reais e os criados pelo 

próprio homem. 

 Dessa forma, vêem-se obras que buscam ou, pelo menos, levam o homem a quem 

evidencia a busca de alteridade e de consciência de ser. A relação de poder; a resistência do 

homem do campo, a dureza da vida dos excluídos, a capacidade de sobrevivência das classes 

desfavorecidas; o pensamento e conseqüentemente as ações que parte delas, assim como a 

terra em uma perspectiva telúrica além da própria natureza em si, são propostas dessas 

narrativas.  

 Esses aspectos são evidenciados na família de Fabiano, ele se acha um bruto, mas 

imagina que de alguma forma está certo em determinadas situações e consegue ver o erro do 

outro e questionar ainda que para si próprio, como é o caso do abuso do soldado amarelo, do 

patrão, o fiscal da prefeitura, entre outros. Por outro lado a autonomia de pensamento de sinhá 

Vitória  mostra uma quebra de barreira, ela sonha além do mundo em que vive, portanto cruza 

a fronteira do poder para ter o desejo de mudança da realidade.  

 Sinhá Vitória representa o inconformismo e a busca de alteridade: “ Sinhá Vitória 

limpou as lágrimas com as costas das mãos, encarquilhou as pálpebras, meteu o rosário no 

seio e continuou a soprar com vontade, enchendo muito as bochechas” (Vidas Secas, p. 39). 

Observa-se em sinhá vitória a teimosia de quem não se entrega ou se acomoda, ela luta até o 

fim e com muita disposição. Nesse contexto o fogo e a fumaça são o inimigo, o poder, mas ela 

se mantém na luta. Nesse mesmo momento Baleia expressa mais uma vez sua sensibilidade e, 

solidária à sinhá Vitória, admira a luta e a “Vitória” da dona. A solidariedade feminina e a 

admiração pela atitude de valentia de sinhá Vitória deixam mais uma vez Baleia na condição 

humana, como se vê a seguir:  

 

Sentindo a deslocação do ar e a crepitação dos gravetos, Baleia despetou, 
retirou-se, prudentemente, receosa de sapecar o pêlo, e ficou observando 
maravilhada as estrelinhas vermelhas que se apagavam antes de tocar o chão. 
Aprovou com o movimento da cauda aquele fenômeno e desejou expressar 
sua admiração a dona. Chegou-se a ela em saltos curtos, ofegando, ergueu-se 
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nas pernas traseiras, imitando gente. Mas sinhá Vitória não queria saber de 
elogios. (Vidas Secas, p. 39) 
 

 

Em Bichos, Madalena expressa a condição da mulher sem direito a explicação para 

seus sentimentos e desejos, pois à mulher não era dado o direito a isso. Como se ela fosse seca 

por dentro e não os tivesse. Por outro lado a insubordinação de Vicente, o brado de Farrusco, 

o cantar de Cega-rega, o inconformismo de Miura a sapiência de Bambo mostra quão capaz 

de atitudes sãs o homem é e como pode ser tolhado de sua condição de “ser”  pelas ações do 

outro através da relatividade do poder. 

 Nero, protagonista do primeiro conto de Bichos, é a imagem de alguém que já foi 

importante, amado, capaz, “senhor do seu nome “, mas deixa a indagação, até que ponto a 

família acompanha a decadência natural do ser? Baleia, personagem de Ramos, passa pelo 

mesmo processo e se entrega ao destino dado pelo homem. Por outro lado Fabiano representa 

a desmascaração de uma sociedade  que exclui, oprime, esconde o feito para se proteger. No 

mesmo contexto, Ramiro, personagem de Torga, acompanha Fabiano na condição que lhes foi 

dada de estarem socialmente abaixo dos animais.  

 Os autores mostram, esteticamente, a noção de ética e moral ao exprimirem a 

amoralidade e a não ética  que o poder possibilita, na medida em que corrompe e coisifica o 

homem, congelando o seu olhar para o outro, como é mostrado no conto Bambo:  “O filho do 

caseiro novo é que fez aquilo. Devagar, muito devagarzinho, chegou-se a ele e _zás!: espetou-

lhe a estaca nas costas. Depois ergueu-o e, de barriga para o ar, deixou-o ali, suspenso, a 

espernear ao sol”. (Bichos, p. 59). O fragmento acima mostra entre outras coisas que o ser 

humano é o único animal que pode “atacar” sem que o outro nem desconfie de que forma será 

“atacado”.  

Os autores, através da estética,  denunciam, lutam, tentam transformar não o mundo, 

mas o pensamento de cada leitor que é levado a refletir sobre a sua real condição de ser no 

mundo, porque a estética  não é irracionalmente o belo, mas aquilo que desencadeia uma 

reação pela percepção e  faz uma relação entre a vida e a arte.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

 
3  NEO-REALISMOS 

 

Investiga-se aqui duas obras que trazem, em seu contexto, a condição inerente a todo ser 

e a relação dele com o mundo em que habita, numa fusão que nivela homem, terra, animal e 

vegetal, ao mesmo tempo em que apresenta suas diferenças e não a superioridade de um ou de 

outro. As referidas obras estão inseridas, literariamente, no contexto neo-realista que se 

evidencia a partir da década de 1930. No entanto damos aqui não só a noção do movimento 

literário, mas de um ponto de vista que apresenta, questiona e  relata a condição do ser no 

mundo em qualquer época, por isso trataremos de neo-realismos. 

A literatura traz uma carga histórico-ideológica e cultural de uma época e retrata a 

identidade sócio-econômica de uma sociedade, assim como o contexto de mundo, ambiente e 

natureza. Nessa perspectiva, ela é o dizer histórico diferente, subjetivo e artístico que 

acompanha o desenvolvimento do homem, adquirindo novos contextos e outras visões, 

passando a ser observada de acordo com essa evolução. 

 Segundo Candido (2001, p. 09), o “Modernismo abrange, na literatura brasileira, três 

fatos intimamente ligados: um movimento, uma estética e um período”. Poderia se dizer isso 

de qualquer outro período, no entanto o Modernismo vai acolher todos os outros, sendo esse 

seu diferencial. Enquanto os outros movimentos são caracterizados por uma predominância 

estética, no Modernismo não existe um determinado estilo que lhe componha a face, porque 

ele é um complexo de estilos.  

Essa característica do Modernismo, no Brasil, assim como em todo mundo, vem 

acompanhada de  transformações sociais e econômicas. Pode se dizer que o Modernismo 

assiste a primeira guerra e dela traz os resquícios de revolta e sede de mudança, esses aspectos 

unem-se às rebeldias vanguardistas numa relação de intimidade e procuram uma nova face 

para a arte, numa inquietação jamais vista em outros tempos como afirma Candido:  

 

Não apenas surge uma mentalidade renovadora na educação e nas artes, 
como se principia a questionar legitimamente o sistema político, dominado 
pela oligarquia rural. Torna-se visível, principalmente nos estados do Sul, 
que dominavam a vida econômica e política, a influência de grande leva de 
imigrantes que forneceram mão de obra e quadros técnicos depois de 1890, 
trazendo elementos novos ao panorama material e espiritual. (2001, p.10) 
 

Nesse contexto, a partir de 1930, irrompe uma nova estética literária que trata 

especialmente das agruras do homem do campo e dos problemas sócio-econômicos, trazendo 

à tona a miserabilidade e contrariando a hegemonia social. O Regionalismo, como foi 
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denominado no Brasil, emerge junto com as máculas da sociedade como se mostrasse a parte 

podre da laranja e assim pudesse mudar a vida de muitos que viviam numa condição de 

subvida enquanto outros se refestelavam no luxo.  

Tomamos  aqui a nomenclatura  neo-realismos,  porque não se trata de mostrar apenas 

um movimento, mas um olhar para o mundo diferente do olhar romântico, independente de 

um determinado período. O olhar do homem para o mundo sempre foi diverso, por isso 

cumpre dizer de uma perspectiva de natureza no sentido de admiração, sem a consciência  de 

hoje e de um olhar crítico que a vê como algo vital ao humano e que este, pela sua 

inconsciência de ser e pela alienação do poder pode destruir. 

Portanto, o neo-realismo está no sentido de real, para diferenciar do olhar imaginário, 

da natureza idealizada e dizer como ela realmente é e se apresenta para o homem. Assim o 

Regionalismo não se ajusta como um movimento, mas como uma visão de sentido que sempre 

preencheu as obras literárias, sempre que se percebe nessas indícios lingüísticos identitários 

de uma determinada região, assim como também pela análise de conteúdo, espacial, temporal, 

ambiental e cultural de um povo que constrói seu lócus de vivência em determinadas regiões 

aparecem nas obras. 

De acordo com Barbosa (2006, p. 20), pode se dizer que: “Num sentido largo toda 

obra de arte é regional quando tem por pano de fundo alguma região particular ou parece 

germinar intimamente desse fundo”. Dessa forma urge a verdade que esse fenômeno também 

não é só evidente no Brasil, mas na literatura universal e também em outros tempos. 

Machado de Assis assume o Rio de Janeiro como espaço de vivência para suas 

narrativas, Camilo Castelo Branco e Julio Diniz colocam situações, costumes e tradições 

vividas pelos povos das aldeias e outras localidades da zona rural, como o Minho, em 

Portugal. Segundo Barbosa, vê-se também essa condição em autores como Guy Maupassant, 

que retrata a região da Normandia em seus contos; Dante Alighieri, que escreveu no dialeto 

da Toscana, entre outros. 

A Literatura  retrata uma realidade universal e ocorre em todas as línguas. Williams 

em O Campo e a Cidade (1989), mostra que a história se faz presente na literatura desde 

sempre e, como exemplo, apresenta o período de cercamento das propriedades rurais em 

1861, assim como as construções das residências no campo em 1900, na Inglaterra, através de 

George Stuart. Vale ressaltar que esse aspecto está presente também na literatura brasileira. 

Menino de engenho de José Lins do Rego, mostra a decadência das bases econômicas rurais, 

assim como o mostram, também, as memórias saudosas e melancólicas de O Moleque 

Ricardo, do mesmo autor.  



 51 

Além do ciclo da cana de açúcar, José Lins do Rego abrange o regionalismo e o ciclo 

do cangaço e em todas as obras a natureza, o meio ambiente estão fortemente presentes como 

é o caso também de Riacho Doce. Assim, a literatura está em todos os espaços, lentificando os 

olhos do leitor sobre o mundo que o cerca e a  ecocrítica chama para si a responsabilidade de 

evidenciar como o mundo está ecologicamente apresentado pela literatura, por isso as obras 

analisadas são vistas pela ótica do meio ambiente, como a natureza está representada numa 

perspectiva humanista.  

Percebe-se que se encontra, tanto no passado quanto no presente, a revelação da 

natureza pelos olhos do autor literário, como afirma Williams (1989, p. 28). “Se recuarmos na 

História da literatura à cata de textos significativos sobre a vida campestre, haveremos de 

retroceder a um período muito anterior ao de Virgílio: ao século IX a.C, época de Os 

trabalhos e os dias, de Hesíodo”. 

Williams trata da relação do homem e do espaço campestre em algumas obras, porém 

o autor não sabia que estava fazendo uma análise ecocrítica. Ele mostra a relação homem 

natureza através da literatura. Esse fato é constatado também em O mapa e a trama, do 

geógrafo, Carlos Augusto de F Monteiro, que mostra o espaço explorado em Vidas Secas. O 

autor explora o espaço rural em Vidas Secas e o urbano em O Cortiço, observando a condição 

de vida e a situação através da história, mostrando que a literatura não substitui a história ou a 

Geografia, mas complementa o sentido do que mostra a realidade. Assim ele afirma que: 

 

Não se quer dizer com isso que a criação literária substitua o que a 
geografia pretende ter de composição científica, mas ela, sem dúvida, 
enriquece e completa a “realidade” procurada pelo geógrafo. Os bons 
escritores, como testemunho do seu tempo, captam “eventos”, retratando 
aspectos da condição humana que tiveram “lugar”. Esta semântica de 
ocorrer demonstra bem_ pela vinculação tempo-espaço - que toda esta 
dinâmica da condição humana não dispensa a ligação fundamental com o 
lugar do seu acontecer. (MONTEIRO, 2002, p.86) 
 

 O geógrafo explora também o sertão de Guimarães Rosa ao mostrar o espaço em 

Grande Sertão:Veredas.Vê-se que a geografia faz uso da literatura para complementação de 

suas composições científicas e nós, aqui, usamos os componentes geográficos para uma 

argumentação eco-literária.  

Atravessando a fronteira, encontra-se em Portugal, concomitante à estética brasileira e 

influenciada pela mesma, o Neo-Realismo português, que tem suas primeiras nuances ainda 

dentro da geração de Presença, sob a responsabilidade de Miguel Torga, uma vez  que este, 
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ainda em 1930, abandona a revista Presença em prol de uma literatura solitária, numa 

perspectiva de contextura humanista e sócio-econômica e uma estética lírico-poética.  

 O alvo de Torga, sem dúvida, é o homem e sua relação com o mundo, isso fica claro 

em todas as suas obras. Em Contos da Montanha,  ele trata da situação psicológica, física e 

social dos seus personagens sem esquecer o telurismo inerente a sua estética, a relação 

homem/terra como se pode ver no conto “A Maria Lionça”. Cada movimento literário nasce 

com o intuito de empregar novos ideais em detrimento dos vigentes até então. Dessa forma, o 

Neo-realismo, no sentido de estética literária predominante em um determinado período, não 

se furta à condição de executor ao que se refere ao período anterior. 

 A natureza, na expressão de pureza vista pelo olhar romântico, não cabe perante a 

verdade que se revela de forma cada vez mais contundente. A evocação e valorização da 

natureza são feitas agora sob outra perspectiva: de mostrar a importância  dessa para a vida  

na Terra e como o ser humano se encontra perante ela, cotejando a condição de ser, de estar e 

de onde estar, tentando trazer essa reflexão ao sujeito, mesmo que de forma indireta, já que 

para os autores, o alvo seria a sociedade. Portanto, todas essas afirmações vêm a partir do 

olhar dentro da nova concepção analítica sobre as obras em questão. 

 Ressalta-se que o Neo-realismo, iniciado em 1930, nasce da junção de muitos fatos 

que atingem o homem universal e nacionalmente e o leva a uma reflexão coletiva, sobretudo a 

guerra civil de Espanha , a segunda guerra mundial e a repressão político-social vivida pelo 

homem. Em Portugal, esses aspectos juntam-se à influência da literatura Norte-americana e, 

principalmente, a influência da literatura brasileira vigente desde 1930, representada por Jorge 

Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, entre outros.  

Esses autores despertam nos escritores portugueses, entre eles em Miguel Torga, um 

humanista por natureza, a sensação de indignação e a sede de transformação da realidade, 

através das atitudes do homem  que, ao perceber sua condição de ser e estar no mundo, 

poderia vir a mudar seus pensamentos e conseqüentemente suas atitudes para com o outro. 

 No Brasil, o Neo-realismo emerge através da rebeldia, não pelo simples prazer de o 

ser, como pregam os dadaístas, mas para a execução dessa em prol de uma causa, cumprindo 

o seu papel no que se refere ao objetivo literário e advogando incessantemente pelos fracos e 

oprimidos. Ao mesmo tempo mostra a cara do país, o Brasil verde e amarelo, tentando 

levantar uma bandeira contra o colonialismo literário europeu. 

 O Neo-realismo não pode ser visto como um simples movimento literário. Deve ser 

percebido como um direcionamento de estilo que trata dos aspectos nacionais, numa 

perspectiva de visão do homem como um todo  independente de época. Sendo assim esses 
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aspectos estiveram presentes em outras épocas e ainda encontram-se nas narrativas atuais. 

Segundo Garbuglio, “isso quer dizer que, tendo atingido respeitável qualidade estética não se 

pode mais admitir retorno ao estado passado, como querem alguns regionalistas 

retardatários”(1979, p.42).  

Embora o Neo-realismo puro como estética  não exista, porque a própria evolução da 

arte não permite, o homem continua certamente externalizando o seu sentimento de 

indignação perante a real condição humana  de bichos homens e de homens bichos no mundo. 

 

 

3.1 - UMA  ESTÉTICA NEO-REALISTA  

 
 O Neo-realismo tem como base a concepção Marxista de dialética, por isso vai negar 

a realidade como um princípio involuntário, inerte e encará-la como resultado da ação 

humana, ou seja, o homem não é aquele que contempla o mundo, mas que o transforma, 

através de ações, daí a pertinência de ver essas  ações no meio ambiente num intuito de 

contribuir para a preservação do mesmo. Essa perspectiva não pode ser aprisionada a uma 

estética, porque é mais do que isso, é um estilo de vida e uma forma de pensar o mundo, 

independente da época. 

Nesse sentido, o mundo pode ser melhor ou pior, tanto no sentido ambiental como 

sócio-econômico, com mais ou menos igualdade, a partir do pensamento e, 

conseqüentemente, das ações humanas, especialmente na perspectiva de olhar o outro já que, 

como afirmam Marx e Engels, no Manifesto do Partido comunista de 1848, “A história da 

sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes”(2001, p. 23).  

No entanto a estética neo-realista prega um objetivismo exacerbado que, de certa 

forma, vai de encontro à filosofia marxista de integração de objetividade e subjetividade, para 

que possa haver a interferência na realidade, ou seja, a objetividade não deve ultrapassar a 

prática do Eu de cada um e do seu olhar para o mundo, para a prática e possibilidade de ação 

em prol da transformação dessa realidade. Destarte, o que se observa  em Torga e Ramos  é 

que, apesar da objetividade de demonstração do real, ambos se expressam subjetivamente no 

que lhes compete ao estilo. 

 O Neo-realismo, movimento, traz, no seu bojo, a ingenuidade romântica marcada pela 

pretensão de pureza e pelo conteúdo moral, porém sua linguagem encontra-se em um contexto 

muito formal para que o humano, como pretendiam, se evidenciasse entre as palavras, como 
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expressa a indagação de Lima (2002, p. 17) “Como é possível uma obra ganhar sentido 

humano  se ela nega aquilo que é seu fundamento, a linguagem, único meio, pelo qual esse 

sentido humano pode ser atingido.” 

 É exatamente nesse sentido que está a peculiaridade de Torga e de Ramos. Eles trazem 

uma linguagem diferente, dá voz aos seus personagens, deixa que eles se expressem com sua 

própria linguagem e conceitos sociais e psicológicos, fazendo com que a atitude literária 

cresça e tome o sentido humano pretendido, porque “quanto mais artista for o romancista, 

tanto mais sentido humano terá o seu romance, visto que a amplitude daquele  decorre da 

habilidade que o romancista tem  no trato com a linguagem, na sua capacidade de  moldá-la” 

(LIMA, 2002, p.17). A natureza mostrada nas obras ganha afirmação, porque é através do 

testemunho dos personagens que ela se revela, cotidianamente, um pouco a cada instante 

vivido pelos seres habitantes do mundo literário.  

 A perspectiva de Torga, assim como a de Ramos, se difere dos demais escritores do 

momento. Ao apreciar obras como A selva, de Ferreira de Castro, não se percebe a mesma 

vivacidade nem a relação homem-espaço e homem-natureza que existem nos autores em 

questão. Obras de escritores do mesmo período são relatos de situações vividas em virtude da 

desigualdade social ou por conseqüência de uma outra situação como é o caso de se estar na 

selva.  

 Em A Selva, a natureza é apresentada como um lugar de passagem, onde estão não há 

beleza, ou o refúgio ou mesmo o ar saudável, mas o perigo, o medo, o inimigo. Nesse sentido, 

se percebe a topofobia (aversão ao espaço). O homem e o espaço nessa obra são apenas 

elementos que compartilham de uma situação durante um determinado tempo, mesmo com 

toda expressão de natureza que contém a obra a partir do próprio nome. Observa-se que a 

visão é ambiental e não apenas natural de louvor ou de idealização como se vê em Iracema de 

José de Alencar. 

 No Neo-Realismo, apesar da mudança de perspectiva da condição de maravilhamento, 

de alumbramento para o sócio-ecológico, a natureza continua presente, só que o homem passa 

a ser ponto chave, o núcleo, o alvo para o qual a flecha do olhar do autor literário se direciona. 

Agora o homem é um ser em evidência, sua capacidade atitudinal, assim como sua condição 

de estar e de conviver no mundo vem à tona em signos literários, é o que se pode ver nas 

obras pesquisadas. 

 Há obras desse período que se constituem em relatos, um exemplo na literatura 

brasileira é Menino de Engenho, Carlinhos se acostuma e se molda a uma situação e a um 

espaço, mas sabe que não faz parte daquele mundo, ao contrário de Fabiano e até de Paulo 



 55 

Honório, protagonista de São Bernardo, outra obra de Graciliano Ramos, que se revelam 

“camaleões”, ou seja, são a própria representação do espaço em que viviam.  

 Afirma-se a estética neo-realista como a voz da verdade ao mesmo tempo em que 

advoga sua parte, tomando partido numa perspectiva do socialismo marxista que separa 

burgueses e proletariados e, mostra esses, subjugados àqueles, pelo retorno do capital que lhes 

garanta a sobrevivência. Vê-se, por um lado, a busca do lucro e a maratona incessante pelo 

poder trazido pelo capital, enquanto do outro, esse mesmo capital é o símbolo da 

sobrevivência, embora numa condição, muitas vezes desumana. Marx mostra que a burguesia 

quebrou muitas tradições e convenções, como se vê na Revolução Francesa, mas também 

pega sua fatia do mesmo povo que ajudou a libertá-la. Assim ele afirma que: 

 

Onde quer que tenha chegado ao poder, a burguesia destruiu todas as 
relações feudais, patriarcais, idílicas. Estilhaçou, sem piedade, os 
variegados laços feudais que subordinavam o homem a seus superiores 
naturais, e não deixou subsistir entre os homens outro laço senão o interesse 
nu e cru, senão o frio “dinheiro vivo”.(MARX; ENGELS, 2001, p. 27) 

 

No entrevero entre o poder e o poder, os neo-realistas queriam mostrar e afirmar sua 

ideologia e escolha como única possível e correta para modelo ou paradigma de conduta 

universal do homem, assim como os marxistas. Por outro lado, esses autores se transformaram 

em prisioneiros de sua própria ideologia, haja vista que todo radicalismo é cego e 

inconseqüente. Nessa perspectiva, Lisboa firma que  “a minha escolha só é um acto de 

liberdade se eu não quiser universalizar ao ponto de  transformá-la num ato de tirania 

ideológica”(1986, p.100).  

 Dessa forma, a liberdade de um pode ser a prisão de outro, a partir do momento que há 

uma unificação de idéias e convenções para a arte quando ela é filha da liberdade como 

expressa Bocage em um de seus poemas “ Mãe do gênio e prazer, ó Liberdade”!.4 Essa 

liberdade é vista tanto em Torga quanto em Ramos, uma vez que não se prendem ao dizer, 

mas ao como dizer peculiar a cada um. 

 Assim como transgride os autores citados, este estudo também rompe com a visão até 

agora empregada às obras citadas. Apesar de não podermos fugir ao social uma vez que esse é 

o elemento motriz das obras desses autores, ao oferecer a ecocrítica através deles, damos a 

possibilidade de olhar suas obras sob outro ângulo, abrir uma outra janela para que a visão se 

torne mais ampla. 

                                                 
4 Poemas de idéias liberais de 1797 “Liberdade liberdade onde estás?” 
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 O Neo-realismo olha o ser social e político dentro do cotidiano, mas  se apega à 

natureza para tirar dela o limite do humano em comunhão com os reinos mineral e animal, 

num contexto de semelhança e dependência. Segundo Bosi (1994), a Literatura criada no 

Brasil entre as décadas de 30 e 40, apresentava espontaneamente um contexto ligado à 

natureza porque usava a exumação corporal do homem perante a natureza, numa abertura para 

todos os ângulos da vivência humana. Nesse prisma, Menino de engenho não foge à ideologia 

do período, uma vez que se relatam na obra as experiências sexuais de homens com animais, 

o que mostra o corpo obedecendo aos instintos. Em consonância com esse contexto Bosi 

afirma que: 

 

Entre 1930 e 1945/50, grosso modo, o panorama literário apresentava em 
primeiro plano, a ficção regionalista, o ensaismo social e o aprofundamento 
da lírica moderna no seu ritmo oscilante entre o fechamento e abertura do 
“eu”, a sociedade e a natureza.[...] Afirmando-se lenta, mas seguramente 
vinha o romance introspectivo, raro em nossas letras desde Machado, Raul 
Pompéia e outros. [...] A sua paisagem nos é familiar, o Nordeste decadente, 
as agruras das classes médias  no começo da fase urbanizadora, os conflitos 
internos da poesia entre provinciana e cosmopolita, fonte da prosa de ficção. 
(BOSI, 1994, p. 386)  

 

Bosi se refere à literatura brasileira, o que seria a realidade romanesca de Graciliano 

Ramos, porém as perspectivas de Ramos são também os motivos literários de Torga tanto na 

prosa quanto na poesia.   

 Contrariando os próprios preceitos, no que diz respeito ao radicalismo ideológico e, 

não considerando o poder aquisitivo e o alto índice de analfabetismo daqueles a quem 

interessaria a estética Neo-realista, a realidade é que o Neo-realismo ultrapassara o tempo, 

seus aspectos estão presentes em obras contemporâneas que hoje, mais do que nunca,  têm a 

necessidade de ver, indagar e explicar o homem social e o seu olhar para o outro. 

 Portanto a filosofia marxista continua presente em muitas obras, na tentativa de 

chamar atenção para os problemas sócio-econômicos que causam cada vez mais violência e 

destruição do planeta pela busca exacerbada do poder e do lucro e a não preocupação do 

homem com as gerações vindouras. 

 De acordo com Marcondes, em Iniciação à História da Filosofia (2005), quando se 

fala em Marxismo, se propõe o combate das ilusões da consciência do homem, ou seja, trazê-

lo para a realidade  terrena da condição de ser e de estar, inexoravelmente, no mundo. Assim, 

o trabalho dignifica desde que não seja o calvário humano e a via crucis da alma, como bem 

mostra o exemplo de Paul Lafargue em O direito à preguiça(2003), que observa  a paixão do  
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homem pelo trabalho que o torna escravo deste à medida em que escraviza o próximo, fato 

que acompanha  burguesia e proletariado até os dias de hoje; assim, o autor volta a Napoleão 

em 1807 e mostra a concepção de  opressor e oprimido no tocante ao trabalho: 

 

Quanto mais meus povos trabalharem, menos vícios terão, escrevia 
Napoleão, em Osterode em 5 de maio de 1807. “Eu sou autoridade [...] e 
estaria disposto a ordenar que aos domingos, após a hora dos ofícios 
religiosos, as lojas estivessem abertas e os operários fossem para o seu 
trabalho.  Para extirpar a preguiça e curvar os sentimentos de orgulho e 
independência que esta gera”, o autor de Essay on trade propunha 
aprisionar os pobres nas casas ideais do trabalho, que se tornariam casas do 
terror onde se trabalhariam 14 horas por dia, de tal forma que, excetuando o 
tempo das refeições, ficariam doze horas completas de trabalho. Doze horas 
de trabalho por dia, eis o ideal dos filantropos e moralistas do século XVIII. 
(LAFARGUE, 2003, p. 25 - 27). 

 

Dessa forma, observa-se na atualidade que tudo foi levado a sério, quando se pára e 

observa-se, por exemplo, os Shoppings, lojas de conveniência, mercado de gêneros 

alimentícios e outros. A vida na cidade vira um caos em que se vive exclusivamente para o 

trabalho. Esse fato traz de volta a reflexão do contexto ambiental, o homem destrói, mas 

procura novamente refúgio na natureza para serenar o espírito cansado do mal estar pós-

moderno, mas a pergunta não cala: com a prática exacerbada da indústria e do comércio que 

leva ao consumismo desenfreado, até quando se terá o refúgio e, quando não o tiver, o que 

será do homem? 

Na perspectiva de Marcondes, a Filosofia seria aquela que, ao transformar o homem 

pelo pensamento, transformaria o mundo político, social e historicamente, dando àquele a 

possibilidade de viver melhor no universo. Por essa razão, Marx analisa os diferentes estágios 

caracterizados através da noção de “relações de produção”, que levaram a humanidade, desde 

a sociedade primitiva, passando pela sociedade escravocrata e feudal até a sociedade burguesa 

de sua época e dá exemplo da ação burguesa: 

 

A burguesia controla cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da 
propriedade e da população. Aglomerou a população, centralizou os meios 
de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A conseqüência 
inevitável disso foi a centralização política. Províncias independentes, 
apenas federadas, com interesses, leis, governos, sistemas alfandegários 
diferentes. [...]Em apenas um século de sua dominação de classe, a 
burguesia criou forças de produção mais imponentes e mais colossais que 
todas as gerações precedentes reunidas. O domínio das forças naturais, o 
maquinismo, as aplicações da química à industria e à agricultura, a 
navegação a vapor, as ferrovias, o telegrafo, o desbravamento de 
continentes inteiros, a canalização de rios, o aparecimento súbito de 
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populações_ em que século anterior se poderia prever que tais forças 
produtivas cochilavam no seio do trabalho social? (MARX e ENGELS, 
2001, p.31, 32) 

 

 Isso mostra o porquê das revoltas e lutas de classes que presenciamos hoje quando o 

homem tem mais liberdade de expressão, embora continue como escravo do trabalho como o 

diz Marx e Engels: “Há dezenas de anos, a história da indústria e do comércio é tão somente a 

história da revolta das modernas forças produtivas contra as relações modernas de produção, 

contra as relações de propriedade, que são as condições da existência da burguesia e de sua 

dominação”. (2001, p.33). Observa-se que a teoria marxista seria revolucionária e 

antitradicionalista, além de cogitar a emersão do proletariado. Sendo assim o Neo-realismo, 

essencialmente, traz as idéias de Marx, mas traz também o radicalismo  ideológico.  

 Por outro lado, salienta-se que os neo-realistas adotam o socialismo marxista, mas não 

deixam de lado o existencialismo sartreriano, ou seja,  tratam do ser social como um todo, sua 

posição e condição perante a sociedade, mas ao mesmo tempo o observa  como ser que “é “ , 

levando a primus também as idéias de Sartre: “O homem nada mais é do que aquilo que ele 

faz de si próprio”.  

Dessa forma, os neo-realistas chamam a atenção do homem do lado de lá e do lado de 

cá, dos opressores e dos oprimidos, das “cigarras e das formiguinhas”, para que olhem para si 

e a partir daí possam olhar para o outro de maneira mais justa, afinal como afirma Marx e 

Engels, “será necessário um exame mais profundo para compreender que, ao mudarem as 

relações de vida dos homens, suas relações sociais, sua existência social, mudam também suas 

representações, suas opiniões e suas idéias, em suma, sua consciência?“ (2001, p. 27) .  

Nesta perspectiva de mudança e de transformação do homem pelo pensamento e, a 

partir daí, pelas ações, é que a literatura tenta dar sua contribuição. É o que faz Redol em 

Gaibéus, essa obra abre uma nova perspectiva de olhar para o mundo e demarca um novo 

limite na concepção literária em Portugal, ao evidenciar e descrever o mundo do trabalho  e 

todos os problemas humanos advindos dele, sendo então um estudo de observação das lutas 

camponesas e trabalhos forçados no campo:  

 

O ar escaldava; lambia-lhes de febre o rosto corrido pelo suor e vincado por 
esgares que o esforço da ceifa provocava. O sol desaparecera há muito, 
envolvido pela massa cinzenta das nuvens cerradas. Os ceifeiros não 
sentiam penetrar-lhes a carne abalada pela fadiga. [...]Trabalhavam a porta 
de uma fornalha que lhes alimentava os pulmões com metal em fusão. 
Quase exaustos, os peitos arfavam num ritmo de máquinas velhas saturadas 
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de movimento.        (Mensagem da nuvem negra, Gaibéus, in 
MOISÉS, 1999, p. 541)  

 

  Como Redol, Fernando Namora dá o seu testemunho em O Homem disfarçado, 

homem esse que mostra a “Alma vestida” como enfatiza o mestre Caeiro5 em um dos seu 

poemas. Um outro observador da evolução ou involução social é Manuel da Fonseca. Em O 

Largo ele testemunha a morte do largo sob os trilhos da estrada de ferro que separa os mundos 

de ricos e pobres. A paz foi trocada pela agitação e os contatos dos homens foram substituídos 

por outros meios de comunicação. É também um testemunho da chamada “evolução” em que 

o homem troca o natural pelo artificial e rouba parte da natureza deixando em troca o concreto 

que forma a barreira entre os mundos,  como mostram os fragmentos a seguir: 

 

Antigamente o Largo era o centro do mundo. Hoje, é apenas um 
cruzamento de estradas, com casas em volta e uma rua que sobe para a Vila. 
[...] A vida mudou-se para o outro lado da Vila. O comboio matou o Largo. 
Sob o rodado de ferro morreram  homens que eu supunha eternos. [...] O 
Acácio, o bebedola do Acácio, tirando retratos, curvado debaixo do grande 
pano preto. [...] era através do Largo que o povo comunicava com o mundo. 
[...] Quem lá dominasse , dominava toda Vila. Os mais inteligentes e mais 
sabedores desciam até o Largo  e falavam de igual para igual com os 
mestres alvanéis, os mestres ferreiros. E até com os donos do comércio, 
com os camponeses, com os empregados da Câmara . até de igual para igual 
com os malteses, os misteriosos e arrogantes vagabundos. Era aí o lugar dos 
homens sem distinção de classes. (MOISÉS, 1999, p.547 ) 

 

Apesar do toque de conservadorismo no que se refere aos costumes e às mudanças, em 

forma de crônica, flagrante do cotidiano em suas nuances de transformações, observa-se nas 

palavras de Fonseca que a mudança nas atitudes dos homens deixa claro a divisão de classes 

que acontece junto com o desenvolvimento. É nesse contexto de olhar para o mundo e para o 

homem que estão as obras Bichos e Vidas Secas,  

 Por outro lado, Garbuglio (1979) afirma que no Brasil as perspectivas  neo-realistas 

sofreram algumas mudanças, ao passar por várias argumentações como a Conservadora, que 

corrobora as estruturas existentes. A Denunciante mostra a condição de miserabilidade 

humana, numa tentativa de transformação social. A Acomodada, que troca a denúncia pela 

exportação de estereótipos criados, visando lucros como a imagem da mulata, vendida para 

países de primeiro mundo, traduzindo uma imagem falsa das características brasileiras. 

Assim, ele diz que:  

                                                 
5 Alberto Caeiro um dos heterônimos de Fernando Pessoa, conhecido também como o poeta das sensações  além 
de um conhecedor e admirador da natureza. 
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Apesar do tempo decorrido esta feição continua oferecendo ao estrangeiro, 
principalmente ao europeu,  a surrada imagem inaugurada do Brasil por 
Pero Vaz de Caminha, quando anunciou para o mundo civilizado “as Índias 
de vergonhas tão altas e tão cerradinhas” hoje transformadas em suntuosas e 
picantes mulatas, glória e riqueza de certos receituários ficcionais, 
altamente rentáveis (1979, p. 46). 

 

A quarta atitude citada por Garbúblio é a Balizante, na qual coloca como principal 

representante Guimarães Rosa, “graças ao poder de captação  do essencial, numa forma 

poética que espelha e transfigura o espaço”. Para Garbuglio, somente a superação do 

imediatismo das expressões anteriores poderia amadurecer idéias e estéticas de valores dignos 

de respeito e obra de elevada qualidade artística.  

Nessa perspectiva, Albuquerque Jr. (2006) atenta para a dizibilidade do Brasil, 

especialmente do Nordeste, a partir da literatura de 30, donde a literatura brasileira passa a ser 

vista a partir do regional, que representa o homem em si, o social e nacional, não só o 

nordestino, embora a literatura regional tenha encontrado no Nordeste seu campo fértil, já 

porque suas condições climáticas e tradicionais o permitem, já porque a temática mais 

instigante seria a seca e as agruras do homem do campo, nesse contexto Albuquerque Jr. 

comenta que:  

 

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 com 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. (2006, p.107) 
 

Enquanto o olhar romântico traz a natureza como forma de expressar a pátria, a 

natureza como algo singular, imagem que remete à perfeição, o olhar que vê o real mostra a 

pátria através da natureza humana, de forma profunda e reflexiva. 

Tanto o Brasil quanto Portugal passaram por uma repressão político-social e muitos 

escritores foram “amordaçados” pela censura, a liberdade de expressão era vetada  

principalmente ao referir-se à classe dominante. Assim, entre o sacrifício e o jogo vem a 

criatividade; entre a submissão e  a transgressão, a obediência e a rebelião a literatura gritou 

mais alto, porque gritou com a voz da sede de mudança, da verossimilhança  e da alma 

humana. 
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No contexto de literatura de raízes, é indispensável falar de Literatura de Cordel,  de 

resistência de lamento, de indignação e da máquina do mundo, na qual o homem está inserido 

e se faz bicho ou homem tanto nas ações para consigo como para com o outro. A 

representação do espaço está fortemente presente na literatura popular, especialmente no 

cordel, o aspecto do lugar e do estreitamento relacional do homem com o espaço é 

extremamente forte no que se refere ao espaço raízes, à natureza e à terra. Nesse aspecto, na 

condição telúrica dessa literatura é notável, não só a linguagem imagética do espaço 

campesino de onde nasce o homem, como também o afloramento do imaginário. 

A natureza de um modo geral está inserida no cordel, tanto na temática do fantástico, 

que se vê em histórias de dragões e heróis que alimentam o imaginário, como na proposta 

sertaneja que traz o ciclo do gado e toda vida do sertão com seu espaço, vegetação e relação 

do homem com esse espaço e com o outro. São características dessa forma literária a 

acessibilidade e a informação, considerando sua função antes da chegada do rádio e da 

televisão. Um outro aspecto importante é sua participação nas relações sociais, no 

ajuntamento familiar, da vizinhança e no fato de ter servido de cartilha e dado olhos a muitos 

que não conheciam as letras. 

Nesse sentido, a ecocrítica busca essa evidência e oferece ao leitor as várias janelas 

para que possa ver essa transfiguração da realidade por vários ângulos e dentro de uma 

variação também cultural como afirma Garrard:  

 
À medida que os ecocríticos procuram oferecer um discurso 
verdadeiramente transformador, que nos permita analisar e criticar o mundo 
em que vivemos, dá-se cada vez mais atenção à ampla gama de processos  e 
produtos culturais, nos quais e  por meio dos quais ocorrem as complexas 
negociações entre natureza e cultura. (2006, p. 16) 
 

No contexto de visão do real na literatura brasileira, olhando pelo ângulo ecocrítico, 

conta-se com obras  como Grande Sertão:veredas, em que o homem é o sertão tanto quanto o 

sertão é o próprio homem. Um faz parte do outro e nessa cumplicidade de espaço, ambiente, 

tempo e tudo que se refere ao meio natural em que vive, o homem é um complemento vital da 

existência de ambos: “homem e lugar”.  

Ao falar da relação de homem/espaço, de natureza geográfica, de terra e de luta, além 

de Graciliano Ramos e Torga que tiram suas narrativas do chão em que pisam, emerge uma 

das maiores obras da literatura brasileira: Os sertões. O sertão euclidiano, apresentado sob 

todas as perspectivas, a terra, o homem que nela habita, assim como a luta desse pela 

sobrevivência, que o faz “antes de tudo um forte”.  
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Também merecem destaque as obras de Jorge Amado, entre elas Gabriela, na qual a 

relação homem/espaço é  forte e torna-se relevante ao mostrar como a protagonista  se sente 

ao ocupar um espaço que, ao seu ver, não era seu, assim como Fabiano de Vidas Secas, ao 

chegar na cidade. A primeira reação de Gabriela, ao chegar ao ambiente citadino, foi de bicho 

acuado e preso. Esse sentimento se evidencia  no momento em que ela solta o pássaro, 

colocando nele o seu anseio de liberdade e quando descalça os sapatos e sente novamente o 

contato com a terra. 

Gabriela era um “bicho” que tinha liberdade onde vivia antes, ela era o que a natureza 

lhe permitia ser e que o homem da cidade logo tolheu, pois se tornou dono dela. Ao observar 

o conto Miura, o touro, em Bichos, vê-se a condição de aprisionamento do bicho que não 

entende  porque no seu habitat natural tinha a liberdade de ser ele mesmo e ali estava apenas 

para servir ao homem, satisfazer ao ego do “superior”. Nessa mesma perspectiva, 

encontramos Gabriela  que passa a ser objeto de desejo dos homens e a principal atração do 

bar do Nacib, assim como Miura é a principal atração na arena. Nesse argumento, percebe-se 

que, dependendo da situação, homem e bicho confunde-se num só. 

De acordo com Garrard, o humano e o não humano terminam por cruzarem a fronteira 

que os separa. Dessa forma, o homem é sempre o elemento em questão. O seu pensamento 

produz ou embasa suas ações e essas, por sua vez, o deixam na condição de ser ou não 

humano. Assim, este estudo procura os autores analisados como referência uma vez que 

colocam em questão a “humanidade” humana e quebram a fronteira dos eus de cada 

indivíduo, assim como também relacionam homem e espaço no contexto de pátria e de Terra. 

Contemplam e nivelam os seres desta como iguais, seja dos reinos natural, vegetal ou animal, 

incluindo o homem. Nessa perspectiva a ecocrítca atinge ao contexto ecológico em todos os 

ângulos, uma vez que: 

 

Singulariza-se entre as teorias literárias e culturais contemporâneas, por sua 
estreita relação com a ciência da ecologia. Os ecocríticos podem não estar 
habilitados  a contribuir  para debates sobre problemas de  ecologia, porém, 
mesmo assim, devem transgredir os limites disciplinares e desenvolver, 
tanto quanto possível, sua própria “capacitação ecológica. (GARRARD, 
2006, p.16) 
 

Como literatura e música sempre caminharam juntas e são amigas cada vez mais 

íntimas, principalmente para alguns compositores, enfatiza-se, aqui, o comprometimento da 

música com a ecocrítica, embora também não tenha sido vista por esse ângulo uma vez que a 

atitude é velha, mas a denominação é “novinha em folha”. 
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A música Luz do sol, de Caetano Veloso, retrata um dos fenômenos mais belos da 

natureza: a fotossíntese. “Luz do sol que a folha traga e traduz em verde de novo, em folha em 

graça, em vida, em luz [...]” Ainda se pode citar Guilherme Arantes e o Planeta Terra, Asa 

Branca, Assum preto, e muitas outras do mestre Luiz Gonzaga; Pavão misterioso, Águas de 

março, de Tom Jobim entre outras.  

Vê-se também a construção do espaço e a relação do homem com ele em Pivete de 

Chico Buarque. Além da desigualdade social mostrada ao exprimir o morro, o autor coloca a 

intimidade do pivete com o espaço que lhe é íntimo, onde se esconde como um rato, nos 

recantos ignotos aos olhos do homem, esse pivete está para à sociedade exatamente como o 

rato. Chico dá a idéia de localização de ambiente e da condição de ser e estar do menino de 

rua, sem nome, cabendo-lhe o que lhe chega mais próximo na percepção de quem o encontra, 

(Pelé, Mane, Emersão).Conta-se, no acervo da MPB, com outras centenas de músicas que 

retratam a condição ecológica tanto no sentido de maravilhamento quanto sócio-ecológica. 

Aqui consta apenas uma provocação para possíveis e posteriores estudos. 

 

 

4  TOPOFILIA, TOPOFOBIA, TOPOCÍDIO E A REPRESENTAÇÃO DOS BICHOS 

EM  GRACILIANO RAMOS E MIGUEL TORGA  

 
Os termos acima citados ainda são pouco conhecidos, pelo menos ocidentalmente, 

praticamente ainda ignorados pela crítica literária brasileira. Topofilia e Topofobia foram 

criados pelo geógrafo chinês Yi Fu Tuan para evidenciar a relação do homem com o espaço. 

Embora com outro viés argumentativo, o espaço também é trabalhado pela crítica literária. No 

entanto, neste estudo, damos ao espaço uma nova perspectiva, ou seja, o espaço não será visto 

apenas como palco de ocorrência da história contada, mas como algo que é complementado 

pelo personagem  à medida que se complementa, no sentido homem/terra/natureza. 

Topofilia, segundo Tuan (1980), é um estudo que busca mostrar a percepção, atitudes 

e valores do meio ambiente. Assim sendo, embora seja uma categoria de análise científica 

usada pela Geografia, é importante para todos que se interessem pela ecologia, inclusive a 

literatura, na visão ecocrítica. 

Os termos são formados pela justaposição de alguns radicais. Topofilia constitui-se de 

topo – lugar e filia que remete à filiação, à familiaridade e, portanto o apego ao lugar. 

Topofobia é formado por Topo-lugar, e fobia, um radical grego que significa aversão e reflete, 

a aversão ao lugar. Ambos foram criados por Tuan, que criou outros termos para o auxílio do 
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seu estudo geográfico, razão pela qual o geógrafo contribui para o estudo da percepção 

ambiental pelo homem, através  do sentimento deste em relação ao lugar. De acordo com os 

estudos de Tuan há a valorização e a fobia em relação ao lugar; no segundo caso observa-se 

“A paisagem do medo” (1979), outro livro do autor, que mostra como e porque ocorre esse 

fenômeno. 

O termo topocídio é um pouco mais novo e veio da influência tuaniana. Segundo 

Amorim Filho (1996), essa denominação foi criada pelo geógrafo britânico Porteus em 1988 e 

significa a destruição, a aniquilação deliberada do lugar. Nessa mesma perspectiva, Amorim 

Filho, no livro Percepção Ambiental (1996), propõe um novo termo que parte da redenção do 

homem para com o meio ambiente. O termo usado por esse geógrafo é Topo-reabilitação e 

significa a percepção no sentido de reabilitação, de reconstrução do espaço: ou seja, é uma 

proposta de conscientização humana no tocante ao mundo, e uma tentativa de rever as ações 

destrutivas para recuperação do meio ambiente. 

Nosso olhar parte do princípio acima para uma observação literária  das obras Vidas 

Secas e  Bichos, que expõem no bojo literário uma relação de intimidade homem/espaço e 

uma cumplicidade humana com a natureza vegetal e animal. As obras apresentam uma 

comunhão desses seres com a terra de modo que não há um relativismo entre eles. Estão 

simétricos em nível e grau de importância o que evidencia a condição de ser e de estar do 

homem no mundo, numa visão sócio-ambiental e representação de valores universais. 

 Numa abordagem humano-ambiental, podem se destacar nessas obras contribuições 

para um melhor desempenho das relações humanas e melhoramento de seus valores, assim 

como também refletir sobre o espaço e o ambiente em que se vive, visto que tanto o espaço 

quanto o clima e o ambiente estão, nelas, fortemente  representados.  

Ramos e Torga refletem a figura da grande mãe (a Gaia) que dá a subsistência do 

homem e o recebe de volta para novamente restituí-lo ao mundo, num ciclo que encurta o 

espaço entre vida e morte, evidenciando incondicionalmente a primeira e desmistificando a 

segunda, colocando-a de forma natural, numa relação de comunhão entre homem, terra e 

animal, afinal “a obra literária pode ser uma possibilidade de diálogo com o mundo” 

(BARCELOS, 2003, p.27).  

Segundo Tuan, para muitos filósofos e poetas, a “natureza chegou a representar 

sabedoria, conforto espiritual e santidade; supunha-se que as pessoas podiam derivar dela, 

retidão moral e uma compreensão mística do homem e de Deus” (1980, p.123). As palavras 

do geógrafo mostram como a natureza esteve sempre presente na perspectiva ecocrítica, 

embora nunca tenha sido vista por esse ângulo. A denominação ecocrítica é que traz uma 
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nova concepção, porque a atitude sempre foi fato. A natureza foi expressa tanto na visão de 

embevecimento quanto de fazer o indivíduo perceber o mundo e o outro como algo a ser 

respeitado. 

 Os autores apresentados possibilitam ao sujeito a reflexão sobre si, seus pensamentos: 

e ações, e dão a ele a oportunidade de ver sua posição de ética ou exatamente a negação dela. 

A ética, na verdade, é o exercício social do homem como quem vê o outro como a si mesmo, 

embora ele contradiga todos esses preceitos pelas suas ações.  

Na mesma perspectiva de ética entra a relação do homem com o meio ambiente que no 

final vai sempre atingir o outro. A poluição que mata o humano e os bichos assim como a 

vegetação é provocada pelo homem à medida que ele próprio a questiona, mas não abdica de 

nada, não abre mão dos seus bens para combatê-la. Prega um discurso, mas na prática faz 

diferente, mostrando-se hipócrita e egoísta. Nesse sentido os bichos e o homem, que estão na 

mesma condição de vulnerabilidade e miserabilidade, são, igualmente, passíveis de terem sua 

existência comprometida na Terra. 

Nesse sentido, está  o bem, o que é e como se revela no homem,  porém não o bem em 

si, mas o bem em sentido abstrato e inerente à alma humana, como o diz Aristóteles (2006), 

muito embora, às vezes, o homem o ignore e, pela sua inconsciência, busque esse bem apenas 

como objeto ou elemento de desejo para uma vida melhor. 

O homem em Ramos e em Torga, assim como os bichos, expressam valores, 

costumes,  anseios e receios, o que evidencia, esteticamente, o mundo e todos os aspectos nele 

existentes. Pensar a literatura como um meio de olhar o mundo é pensar na educação futura 

que precisa levar mais a sério a natureza como bem revela Gadotti (2000), para o qual o 

jovem deve aprender a ver o mundo como um todo que lhe concede o espaço  e a 

possibilidade de fazer parte dele, numa relação de respeito e cooperação. 

O espaço  na obra literária sempre teve muita relevância . Em Ensaio sobre a cegueira, 

de José Saramago, a condição dada ao lugar é de algo assombroso, é um espaço topofóbico, 

uma vez que aqueles que ali se encontram estão presos por força de um poder maior e, 

impotentes para qualquer ação, em virtude de suas condições físicas. É topofóbico também 

por tudo que acontece dentro do espaço, ou seja, pela situação de horror a que são submetidos 

os personagens. Esse espaço durante o percurso narrativo vai ser destruído, ou seja, o 

sanatório onde estavam presos os cegos sofre um incêndio provocado por um dos 

personagens, evidenciando o topocídio. Em Memorial do Convento; do mesmo autor, o 

espaço eleito para o enredo é o lugar onde está sendo construído o convento de Mafra, no 

entanto, observa-se que o sofrimento e a penúria dos que tentam levantar a “sagrada” 
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construção mostram a topofobia, uma vez que  muitos dos operários foram arrastados  para 

aquele trabalho como para um sacrifício e muitas vidas iam ficando soterradas embaixo do 

templo. 

A relação do sujeito com o espaço nos romances citados é diferente da relação 

topofílica que tinha Paulo Honório com a fazenda São Bernardo (Romance São Bernardo, de 

Graciliano Ramos). Embora no mesmo lugar, não se pode dizer o mesmo de Madalena, 

mulher de Paulo Honório, pois enquanto para ele a fazenda significava o poder, o status 

social, a sua ascensão e satisfação pessoal, para ela representava o poder patriarcal, a 

repressão, a submissão e por isso a relação dela com esse espaço é topofóbica. Ressalta-se a 

importância do espaço na obra, haja vista que a fazenda ganha status de personagem, assim 

como o convento na obra citada anteriormente. 

Em Ana Karenina, de Tolstoi, depois da separação, o amante a leva para um lugar 

maravilhoso, bucólico, que tinha tudo para ser um lugar agradável, só que psicologicamente 

aquele lugar seria a prisão para ela, pois fora vetada de sua vida, do convívio familiar e social. 

No romance Eurico o Presbítero, de Alexandre Herculano,um dos representantes da 

primeira fase do Romantismo português, observa-se em princípio um espaço aberto onde 

acorrem os combates; no entanto, o espaço vai se modificando na medida em que vai 

mudando a vida dos personagens. Eurico é obrigado a se separar de Hermengarda, ambos 

passam a ocupar espaços separados, em conventos ao mesmo tempo em que se fecham em si 

mesmos pelo sofrimento do amor proibido. Eurico procura um contato com a natureza numa 

expressão bucólica e romântica, a natureza o inspira no fazer poético. Quando os amantes 

voltam a se encontrar, estão dentro de uma caverna. No momento em que imaginam ficar 

juntos, ela descobre que ele é um presbítero e que esse amor jamais seria possível, estavam 

presos a uma situação assim como estavam  apertados no espaço físico. 

É importante perceber que o espaço na obra acompanha o estado psicológico e 

sentimental dos personagens. A angústia pela situação e o aperto nos corações dos amantes é 

retratado pelo espaço físico. Eurico estava familiarizado com o espaço exterior, tanto que foi 

salvar a sua amada das mãos dos inimigos, mas, sentimental e psicologicamente, sua mente 

estava tão presa  quanto o seu corpo no esconderijo da caverna. 

Em Vidas Secas e Bichos o contexto espacial que condiz aos termos geográficos aqui 

citados, se manifestam em várias situações. Em Vidas Secas a família de retirantes chega a um 

lugar que lhes serviria de abrigo. Nesse lugar eles começam a sonhar com uma vida melhor, 

fazer planos, como se vê no episódio Fabiano, quando, em um diálogo psicológico, ele 

imagina o futuro dos filhos e as roupas de sinhá Vitória. A família rememora também 
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situações de outrora como a bolandeira de seu Tomás. Nesse sentido vê-se um espaço 

topofílico e também de ninho como condiz às idéias de Bachelad que veremos no tópico 

seguinte. 

Contraditoriamente, esse espaço topofílico, onde os meninos brincam, sinhá Vitória  

alegra o coração, olhando os mandacarus e os xique-xiques e Fabiano imagina dias melhores, 

torna-se topofóbico a partir do momento que perdem-se as esperanças de melhora e vem o 

desespero pela ameaça da fome. O sentimento da família pelo lugar passa a ser semelhante ao 

desespero de quem está preso em um lugar apertado e quer sair para não morrer sufocado. 

Em Bichos, entre outras situações, a topofilia está presente no lugar escolhido por 

Mago, o gato: a casa de dona Sância, pois o espaço da rua lhe causa o sentimento contrário, 

ou seja, a topofobia, uma vez que tinha medo da vida insegura das ruas. Farrusco, o melro, 

mostra a topofilia no lugar que escolheu para viver, assim como Ladino, o pássaro, estava 

muito bem no ninho da mãe até que essa o expulsou. No entanto, Vicente mostra a topofobia 

de se estar preso a um espaço e a uma situação e por isso foge da arca, a topofobia vicentina 

remete ao sentimento do povo português  durante o regime militar em Portugal. 

O topocídio e a topo-reabilitação podem ser vistos denotativa e conotativamente. No 

primeiro momento observa-se a destruição literal do espaço pela ação humana por um motivo 

qualquer. Na simbologia literária pode se dar também pelo sentimento ao se abandonar o 

espaço como forma de apagá-lo, da vida. No caso da família de Fabiano eles jamais poderiam 

voltar ao lugar de onde fugiram, pois saíram devendo ao patrão e a miséria que aterrava o 

espaço os aterrorizava, para lá eles não voltariam mais, aquele lugar seria dirimido de suas 

vidas. 

A topo-reabilitação se dá na mesma condição.  Literalmente ela busca a reconstrução 

do que foi destruído pela ação humana. A cidade de Canudos-BA6, sofreu um topocídio pela 

mão do homem, a cidade foi destruída e a sua população dizimada. A construção do açude de 

Cocorobó, embora tenha coberto as máculas da ação humana, ou seja, embora tenha 

escondido a vergonha, contribuiu para que outra cidade Canudos pudesse sobreviver no local. 

Desse modo vê-se em muitos lugares, jardins e praças ocupando espaços antes destruídos pelo 

homem. 

Simbolicamente, as situações são vividas dentro das narrativas. Em Bichos, Madalena 

foge do lugar onde vivia por medo da repressão social, o que mostra uma topofobia 

temporária da personagem, porém, depois de passada a tormenta, Madalena retorna: “E os 

                                                 
6 Nos referimos aqui a guerra de Canudos, na qual foi destruída toda cidade e morto 90% dos seus habitantes, 
contexto histórico da obras Os Sertões de Euclides da Cunha. 
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olhos de Madalena viram claro. Eram horas de regressar” (Bichos, p. 45). A reabilitação se dá 

na própria Madalena e provavelmente na sua vida, Madalena sofre a queda para um 

renascimento e quem sabe, para uma nova condição e percepção de vida. Como condiz à 

filosofia Heraclitica, “um homem não atravessa um mesmo rio duas vezes”, dessa forma 

Madalena volta, mas aquele espaço para ela será resignificado, porque ela também jamais será 

a mesma. 

No conto Bambo é interessante perceber o contato de tio Arruda com o espaço e com a 

natureza antes e depois de conhecer Bambo. Tio Arruda via na terra só um meio de 

sobreviver, a vegetação e a lavoura precisavam existir para o sustento do homem. Tio Arruda 

era um homem inconsciente  perante a natureza e o espaço que ocupava na terra e na vida. A 

partir do momento que conhece Bambo ele começa a ver o mundo com outros olhos e passa a 

observar e cuidar do espaço que lhe cabe na natureza, começa a se ver como parte dela. Nesse 

sentido tio Arruda sofre a reabilitação da alma que conseqüentemente vai contribuir para que 

o espaço externo seja melhor cuidado, como o foi enquanto ele viveu. 

Essa explanação evidencia que o espaço na obra literária  sempre foi importante, só 

que sempre foi visto como lugar de vivência dos personagens. Através dos conceitos aqui 

empregados e da necessidade de olhar mais consciente para o mundo, vê-se o espaço como 

mundo em que vivemos, que precisa ser preservado para que se preserve o homem, já que, de 

acordo com as idéias de Dimas (1987),a “obsessão geográfica” pelo espaço por alguns autores 

não deixa que esse seja explorado com outros olhos, numa perspectiva mais humanista. 

 No momento atual devemos estar atentos para o mundo e especialmente para a 

situação pela qual passa. Que cada indivíduo seja um homem do seu tempo, tanto na posição 

de lê-lo quanto na de contribuir para a melhoria das relações humanas e da relação do homem 

com a natureza. Sem negar a realidade tecnológica e os avanços da globalização, ter a 

capacidade de fazer fruir a ética. Que cada homem consiga encontrar o “super-homem” dentro 

de si, super-homem condizente com as idéias de Nietzsche, o homem que supera seu próprio 

caos e se torna uma pessoa melhor. 
 Nessa perspectiva, pode-se dizer que Ramos e Torga, de forma consciente e 

multifacetada, mostram as faces da sociedade, a verdadeira condição de ser do homem que 

oprime e é oprimido, dando a si mesmo as condições de estar no mundo, como bicho e como 

homem e, mesmo quando homem, a sua proximidade com o bicho (falando pejorativamente) 

lhe é imposta justamente pelo fator que lhe permite ser homem, a racionalidade, pois, segundo 

Aristóteles, é no uso dela que o homem, muitas vezes, é frio, calculista, materialista, egoísta, 

deixando de lado sua humanidade para com o outro.  
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A conduta do indivíduo nunca foi tão ambígua e nunca sofreu tanta influência do meio 

quanto hoje, fazendo com que busque uma identidade que ele próprio não sabe qual é, mas 

que são oferecidas tantas possibilidades, que esse ser em conflito acaba por se corromper 

socialmente, ação que vem sempre acompanhada pela escolha. Esses questionamentos levam 

a perceber a visão de ética e a posição do homem com relação a ela.  

  A obra literária fala ao leitor pela sua estética e o faz atravessar a ponte entre a vida 

e a arte para uma relação de intimidade já existente e recentemente descoberta. Essa 

intimidade seria os sentimentos ou concepções que estão no homem e que não são percebidas 

por ele até que o chamem a atenção para tal. Nas obras selecionadas, as técnicas de estéticas 

estruturais se evidenciam na comunhão entre forma e conteúdo, homem, natureza, espaço, 

animal, tempo, personagens e narrador.  

Há nesse trabalho uma atenção especial para os termos topofilia e topofobia  no 

sentido de evidenciar a relação da literatura com o meio ambiente. Esses termos foram criados 

originalmente para auxiliar nos estudos geográficos, no entanto observa-se um entrelaçamento 

interdisciplinar que só fará crescer ambas as partes.  

Yi-fu  Tuan tenta mostrar, na obra Topofilia (1980), a relação do homem com o espaço 

e ambiente, a intimidade e a cumplicidade do espaço-mundo. Tuan vê a  topofilia como “o elo 

afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico”. Ele não aborda a topofilia apenas do 

ponto de vista da percepção, mas também das atitudes e dos valores envolvidos nas relações 

com o meio ambiente.  

Nesse sentido torna-se viável a observação desses fenômenos nas obras em questão 

visto que os personagens vivem o espaço e o tempo numa relação de comunhão e 

complemento um do outro, expressando também o lado ecológico humanamente, tendo em 

vista que “A ecologia humana pode ser definida como o estudo dos movimentos e da fixação 

da população humana, na medida em que são afetados pelos ambientes natural, social e 

cultural” (RICHARDSON, 1975,  p. 174), como bem se vê em Vidas Secas e Bichos.   

Dessa forma, a relação do homem com o animal e com espaço sempre esteve e estará  

em evidência, é só observar as fábulas milenares, assim como os vários bestiários produzidos 

ao longo dos séculos. Neste capítulo, sob o olhar de alguns estudiosos, tanto no sentido 

ambiental quanto físico, seja no espaço raízes, no contexto telúrico como também no espaço 

ninho da casa, examina-se a relação do homem com o meio ambiente como parte dele.  
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4.1 HOMEM/ANIMAL E ESPAÇO EM VIDAS SECAS E BICHOS  

 
As imagens criadas na literatura a partir do espaço dão ao leitor a possibilidade de 

adentramento do mundo fictício, ele passa a viver, a partilhar o mesmo mundo dos 

personagens, se relacionando também com o espaço, pois esse é o complemento da 

linguagem, é a afirmação da transposição da fronteira entre leitor e texto.  

Bachelard, em A poética do espaço (2005), dá a noção do espaço de como esse 

completa a linguagem, uma vez que na poiesis também se evidenciam traços culturais, 

ambientais, históricos, ou seja, que a poesia também é reflexo do mundo, na visão do criador 

literário, através da estética por ele adotada. Assim, o pensador francês relaciona a vivência e 

a percepção do espaço pelo homem em todos os espaços da casa e até nos espaços dos 

objetos. Cada canto é tratado simbolicamente pelo autor. Essa vivência é mostrada nos 

personagens de Ramos e de Torga, uma vez que esses autores conciliam o espaço à situação 

de vida e de sentimento desses personagens. 

Nesse sentido, observa-se que o homem sente a necessidade de expressar o espaço e o 

interlocutor/leitor, por sua vez, busca-o como um complemento para o que está vivenciando. 

Alguns críticos mostram que em determinado período literário o espaço é mais ou menos 

explorado, no entanto ele está presente em todos, pois os seres reconfigurados em cada obra 

pertencem a um determinado lugar. Mesmo enquanto espaço virtual, ele existe para poder 

existir o personagem. O personagem por sua vez preenche esses espaços também com 

sentimentos, indagações e situações vividas juntamente com o leitor. 

A literatura em poesia ou em prosa provoca a alma humana que busca imagens 

apagadas, imagens de uma realidade passada ou presente, que está relacionada a um espaço e 

que volta, contrariando a passagem do tempo. Constroem-se imagens através de outras 

imagens. Bachelard (2005) trata das intimidades e dos valores existentes entre a casa e seus 

habitantes. A casa é parte de nossa vida e a relação com esse lugar, seja ele temporário ou 

não, gera imagens que alimentam valores. Assim ele indaga sobre a memória valorativa do 

espaço: 

 

Uma espécie de atração de imagens concentra a imagem em torno da casa. 
Através das lembranças de todas as casas em que encontramos abrigo além 
de todas as casas que sonhamos habitar, é possível isolar uma essência 
íntima e concreta que seja uma justificação do valor singular de todas as 
nossas imagens de intimidade protegida? (BACHELARD, 2005, p.23) 
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A visão de Bachelard, nesse sentido, é de um sentimento topofílico em relação ao 

lugar. Porém o autor mostra também que alguns espaços provocam sentimentos contrários, 

como é o caso do porão, ao qual cabe a idéia de irracionalidade, obscuridade, mistério, medo 

e morte. O crítico faz essa indagação e afirma que não é a descrição ou simples fato do 

habitar, mas a representação de valores que vão sendo criados ao longo do tempo e da relação 

com o espaço proporcionada também pelos fatos ocorridos nesses espaços, que marcam, de 

alguma forma, o seu habitante. “Porque a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz 

amiúde, o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda acepção do 

termo. Vista intimamente a mais humilde moradia não é bela”? (BACHELARD, 2005, p. 24).  

Por outro lado, Yi Fu Tuan afirma que a consciência do passado é um elemento 

importante no amor pelo lugar. A retórica patriótica tem dado ênfase às raízes de um povo. 

“Para intensificar a lealdade de tornar a história visível com monumentos na paisagem e as 

batalhas passadas, na crença de que o sangue dos heróis santifique o solo” (1980 p.114). São 

fatores presentes nas histórias contadas pelos ancestrais que não fogem ao amor pelo lar da 

perspectiva de Bachelard, pois Tuan reconhece que “O amor pelo lar e a saudade dele são 

motivos dominantes que reaparecem constantemente mesmo nos mitos dos ancestrais. A 

história é repassada pelo amor à terra natal” (1980, p.114) 

Partindo desses aspectos observa-se a família de Fabiano, habitante de uma moradia 

temporária e incerta. Moradia que está na condição da indagação de humilde e bela. O 

significado da casa para a família de Fabiano não era apenas de uma casa, mas de ser ela, 

naquele momento, o único e último dos sonhos daqueles seres. A necessidade deles pelo teto é 

como de um feto pelo útero materno, seu mundo, seu universo, seu refúgio. Não era a casa 

sonhada, mas o que tinha no momento. Também não era o que merecia, mas o que lhe 

ofereciam. 

O homem como Fabiano se sente parte do espaço e se apega a ele por mais precário 

que seja. Porém, a dureza da vida endurece o homem e ele o abandona como quem abandona 

o navio para não morrer afogado, ou seja, o seu sentimento pelo lugar é topofílico, mas a 

situação provoca a topofobia. O “capitão” Fabiano abandona o espaço para não morrer de 

fome e esse espaço passa a fazer parte de sua memória pelas imagens formadas do que foi e 

do que poderia ter sido como mostra o fragmento a seguir: 

 

A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela, preparara-a 
lentamente, adiara-a e tornara a prepará-la, e só resolvera a partir quando 
estava definitivamente perdido. [...] Era o que Fabiano dizia, pensando em 
coisas alheias: o chiqueiro e o curral que precisavam de conserto, o cavalo 
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de fábrica, bom companheiro, a égua alazã, as catingueiras, as panelas de 
losna, as pedras da cozinha, a cama de varas. [...] Seria necessário largar 
tudo? (Vidas Secas, p. 117)  
 

Assim o espaço, ruim ou bom, terá sempre lugar no imaginário da família, até que um 

outro apareça e venham também as comparações e esse novo espaço vire lembrança, pois 

como afirma Bachelard: 

 

A casa, como o fogo, como a água, nos permitirá evocar, na seqüência de 
nossa obra, luzes fugidias de devaneio que iluminam a síntese do imemorial 
com a lembrança. Nessa região longínqua, memória e imaginação não se 
deixam dissociar. Ambas trabalham para o seu aprofundamento mútuo. 
Ambas constituem, na ordem dos valores, uma união da lembrança com a 
imagem. Assim, a casa não vive somente no dia-a-dia, no curso de uma 
história, na narrativa de nossa história. Pelos sonhos, as diversas moradas de 
nossa vida se interpenetram e guardam os tesouros dos dias antigos. (2005, 
p. 25) 
 

 Na ótica torguiana uma das formas de evidenciar o espaço é o conto Nero. Nos últimos 

momentos em que ocupa o espaço da “vida” e da casa,  ele rememora seus momentos em cada 

cômodo e a situação vivida em cada um deles. Nero busca todos os lugares dentro e fora da 

casa, toda sua convivência, criando imagens a partir do sentimento de como a floresta mal 

vista no dia da caça e o quintal que mostrava sua exclusão da família. O conto mostra também 

o abandono  do espaço pela força inerente à natureza: a morte.  

O personagem conta  toda sua trajetória e ao mesmo tempo leva o leitor a refletir sobre 

a dele como se quisesse fazê-lo ver que ainda há tempo para possíveis consertos. “É certo que 

também ele, Nero vira morrer o gato, um sem número de frangos e galinhas, e cada ano seu 

porco, sem o menor estremecimento. A verdade acima de tudo. Mas, desta vez, o caso 

mudava de figura: finava-se um cão, um cão de caça, um Navarro legítimo!” (Bichos, p. 23) 

 Há uma reflexão do que foi e ao mesmo tempo das incertezas da vida, nunca se sabe 

o que nos aguarda. De uma forma naturalista, o conto expressa a natureza do ser, o que se 

esconde na alma. Nero observa o momento que seu dono, o caçador, mata as perdizes e  

manda-o buscá-las, há uma indagação implícita do porque o homem mata apenas por 

diversão, observa-se esse fato quando o instinto de Nero é aguçado pelo cheiro de sangue das 

aves, porém ele não as come, leva-as para seu dono, mostrando que ele resistiu melhor ao seu 

instinto animal do que o humano às suas paixões mundanas que o levam a atitudes destrutivas 

na sua relação com os outros animais e com a terra. Mostra ainda que o cão se redime perante 

suas ações e o homem não mostra arrependimento por matar os indefesos seres. “Num pronto, 
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entregava a pobre ao dono, tal como a encontrava caída - viva ou morta. Nunca um gesto 

sequer de piedade. Disso pesava-lhe agora a consciência” (Bichos, p. 19) 

 Nesse conto, a paisagem, a terra, a criança e o animal são vistos na perspectiva de 

complemento do mundo e o homem, como o que não olha para isso ou, pelo menos, como 

quem não se importa com tudo isso. Esses aspectos ficam evidentes na situação de Nero 

dentro da família, no seu abandono depois de doente. Vê-se também a relação de poder, “ – 

Nero, venha cá! Era a posse. Havia naquela voz um timbre especial que o fez estremecer.[...]” 

(Bichos, p.16). 

 Nero morre sozinho, o filho fora e não mais voltara para vê-lo e os membros da 

família do patrão (dono) aguardavam, ansiosos, o seu fim, “agora lia nos olhos de todos o 

desejo de que partisse o mais depressa possível para dar lugar a outro.(Bichos, p 22). Nero, 

trancado em seu espaço psicológico, enquanto partilha suas lembranças com o leitor, também 

traduz o seu espaço físico, o espaço a que tinha direito na sociedade e o que iria ocupar 

depois: uma cova debaixo do pé de figo lhe seria o ultimo abrigo, porém fica claro nas 

afirmações a comunhão do ser com a terra que o recebe para fertilizá-la  em prol de outros 

que virão.  

 O Senhor Nicolau, um outro conto de Bichos, traz um protagonista do mesmo nome, 

é um humano, um colecionador de insetos. Ele dá a seus insetos sempre o espaço que, para 

ele, seria o ideal para aqueles seres. Na vida, o homem ocupa muitas vezes o espaço que lhe é 

imposto pelo outro até que a condição inexorável da morte os torne iguais em condição, mas 

não em situação. O senhor Nicolau, ao morrer, termina por ocupar o seu espaço na caixinha se 

igualando a qualquer outro ser que, na vida, ocupam espaços tão diversos a depender de sua 

posição no status do grupo a que pertence. 

 Ressalta-se que a relação do homem com o espaço não está só na casa, mas no todo  

onde ele habita. Nessa perspectiva, vê-se que a relação do indivíduo com a terra e com o lugar 

onde vive, seja em que parte do mundo for, é tão forte e tão íntima quanto o espaço da casa. 

Esse espaço é tanto de memória quanto de imaginação na situação dos imigrantes ou de todos 

aqueles que deixam seu universo primus e completor de sua vida pela busca de uma vida mais 

digna. Dessa forma, nas obras em questão, vê-se,  não a topofilia, mas as topofilias, porque se 

pode ver os espaços de forma multidimensional, referindo-se ao corpo, ao psicológico e ao 

geográfico ou qualquer outro aspecto que se apóie no plano dos sentimentos, que possam ser 

despertados a partir da interação do homem com o seu meio. 

 Destarte, as narrativas extraem a interlocução literária e evidencia a completude do 

homem com o espaço e vice-versa. Esses fatores estão presentes em todos os contos de Bichos 
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assim como nos episódios de Vidas Secas. Na observação de Bachelard, revela-se os variados 

espaços e a noção imaginária e sentimental de cada um na concepção de quem os habita, 

dentre esses aspectos está o ninho.  

 Diz o autor que “no mundo dos objetos inertes, o ninho recebe uma valorização 

extraordinária. Queremos que ele seja perfeito, que traga uma marca de um instinto bastante 

seguro. Ficamos encantados com esse instinto e o ninho passa facilmente por uma maravilha 

da vida animal”. (BACHELARD, 2005, p. 104). Ratificando a idéia de Paré, o autor faz o 

seguinte comentário:  

 

Tomemos, na obra de Ambroise Paré, um exemplo dessa perfeição gabada. 
“A engenhosidade e os artifícios de que todos os animais dispõem para 
fazer os seus ninhos são utilizadas tão adequadamente que não é possível 
fazer melhor: eles superam pedreiros, carpinteiros e construtores, pois não 
há homem que saiba fazer edifício mais próprio para ele e seus filhos do 
que esses animaizinhos os fazem para si” (2005, p.105) 
 

Em consonância com os argumentos, observa-se que no mundo citadino atual 

encontram-se os “deuses” da engenharia e da arquitetura que criam obras grandiosas, mesmo 

que desmoronem dez anos depois, pelo pouco caso dado à vida do outro. Esses homens fazem 

obras que são alimentadas de elementos extraídos exacerbadamente da exausta natureza. 

Essas obras são ocupadas por muitos que as tem como um simples espaço de acomodação 

temporária até que o dinheiro lhes permita um outro espaço mais ostentador. Nesse sentido, se 

ver a topofilia temporária do ego.  

No entanto, no ambiente campesino encontram-se verdadeiros ninhos, taperas de 

pau-a-pique construídas, talvez, não com a precisão, mas com a mesma dedicação e apreço 

dos ninhos dos pássaros. O homem do campo tem em seu lar, o seu ninho, o seu mundo, e 

planta nele lembranças de outrora para colher delas frutos que servirão de lembranças e 

valores para suas gerações.  

Por outro lado, vê-se que as taperas não são os sonhos dessas pessoas, são apenas o 

que lhes restam de possibilidade de vida. Se forem indagados a respeito do espaço 

provavelmente responderão que não sairiam do lugar, porém anseiam por uma vida melhor. 

Ou seja, o lugar região é na verdade o ninho e não a tapera em que moram. Dessa forma, 

vimos a topofilia pelo lugar, mas há um descontentamento pela situação vivida. 

Observa-se, na perspectiva bachelardiana, assim como nas dos autores citados por 

ele, que o homem não foge à condição animal e por isso está sempre sendo comparado a ele, 

seja nas ações negativas ou positivas e nos seus sentimentos e comportamentos com o outro e 
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com o mundo de uma maneira geral. Embora Bachelard observe que a imagem romântica do 

ninho seja uma imagem fracassada, a condição dada aqui, ao ninho, é a do seu valor enquanto 

abrigo, lar, morada, lugar que fomenta imagens e valores que são inerentes à alma e indizível 

através de palavras. E aí entra a imagem como o complemento da linguagem, conforme a 

visão do próprio autor no início do livro. 

Ao observar as obras investigadas, percebe-se aspectos de ninho nos espaços 

ocupados, estes, muitas vezes, se tornam personagens importantes tal é a sua relação de 

intimidade com os  seres que o habitam. Isso se evidencia tanto no sertão de Ramos quanto na 

arca de Torga 

O ninho, na imagem da casa, fortalece a idéia de volta, como afirma Bachelard: “ 

Volta-se a ele, sonha-se voltar como o pássaro volta ao ninho como a ovelha volta ao 

aprisco”. (2005, p. 111). A literatura de raízes traz sempre essa possibilidade de volta ao 

espaço. Patativa do Assaré deixa isso bem claro em Triste Partida “E se o nosso destino não 

for tão mesquinho/aí pro nosso cantinho nós torna a vortar”; Luiz Gonzaga também abre a 

possibilidade de volta em Asa Branca. “Quando o verde dos teus oios/se espaiar na 

prantação/eu te asseguro, não chore não viu/que eu vortarei viu, meu coração”.  

Ao sair do espaço do campo na situação do personagem Fabiano, em Vidas Secas, 

guarda-se sempre a esperança de volta, a obra de Ramos, aberta e cíclica, mostra essa 

condição, abre essa possibilidade de volta. Já na ótica torguiana, a volta ao ninho se revela na 

volta à terra, “ do pó ao pó”, do homem que volta a ser o barro do qual foi feito. 

É importante perceber também que a representação dos animais na literatura 

evidencia-se como campo da produção literária há bastante tempo. Os animais participantes 

do mundo literário quase sempre estão na condição de representantes das atitudes humanas, 

trazendo à tona, entre outros aspectos, uma carga de elementos culturais e sociais. 

 Ramiro (Bichos), acompanha Fabiano (Vidas Secas), na condição que lhes foi dada de 

estarem socialmente abaixo dos animais. Tanto Ramiro quanto Fabiano vivem em mundos 

diferentes da outra sociedade, são homens do seu espaço e não concebem um outro mundo 

além do que seus olhos alcançam.  

Tuan, em Topofilia (1980), fala de atitudes, concepções e valores que ajudam a nos 

conhecermos melhor  para então conhecermos o outro e podermos olhar  para os personagens 

em questão. Tuan fala ainda da percepção dos sentidos que diferenciam o homem do animal; 

no entanto, o que se percebe nos referidos personagens é a quebra da fronteira entre esses  

seres.    
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Ramiro (Bichos), na sua vingança ao matar Ruela, por este acidentalmente ter 

matado sua ovelha, mostra que o animal estava mais próximo dele do que o homem. No 

mundo dito civilizado, Ramiro também é um bicho acuado que apenas solta expressões 

interjetivas e guturais, também vê no espaço e no homem o perigo. Os personagens, ou seja, 

tanto Ramiro quanto Fabiano, mostram que a cultura traz a percepção e essa reflete realidades 

diferentes. “Como resultados, não somente as atitudes para com o meio ambiente diferem, 

mas difere também a capacidade real dos sentidos” (TUAN, 1980, p.14). 

Fabiano em Vidas Secas, não se reconhece como homem  ou como bicho e se 

questiona quanto a isso. Ao ser descrito pelo narrador, sua aparência quase que não difere do 

cavalo e sua relação com o bicho era melhor do que com os homens como o soldado amarelo 

e o patrão. 

Tuan afirma ainda que o espaço vivido é o mundo do homem que o habita. Fabiano 

só conhece o seu espaço. Ao chegar à cidade é como se entrasse em um mundo, ao qual não 

pertence, se sente um bicho acuado e vê, no humano e no espaço, o perigo tal qual um animal 

ao sair do seu habitat natural.  

Garrard (2006) mostra através de Singer a relação entre os animais e os seres 

humanos como aqueles são tratados ou maltratados pelo homem assim como ocorre com 

algumas classes do contexto social. Afirma Garrard: 

 

Assim como as mulheres ou os africanos, digamos têm sido maltratados 
com base em diferenças fisiológicas moralmente irrelevantes, também os 
animais sofrem, por estarem do lado errado de uma “linha [supostamente] 
inultrapassável” que separa os seres importantes dos que não têm 
importância (2006, p.192) 
 

De acordo com o autor, vê-se que, no que se refere à dor, não existe diferença entre 

o humano e o animal, portanto um deve ser tão respeitado quanto o outro. Garrard afirma que 

“esse argumento deriva da tradição utilitarista na ética que sustenta que os atos não são  certos 

ou errados em si, mas apenas na medida em que trazem felicidade ou causam dor”(2006, p. 

193). Essa concepção, de certa forma, comunga com a ética de Aristóteles, para o qual as 

ações humanas devem, em primeiro lugar, estarem direcionadas ao bem-estar do próximo. 

Através de Garrard conhece-se a teoria de outros no sentido do antropomorfismo 

social dos animais, aos quais são dados tratamentos iguais aos humanos. Ou melhor, para 

atender às necessidades e ao ego humano, esses animais passam a ser ”educados” e forçados a 

comportamentos próprios do homem. Porém alguns estudiosos afirmam sentimentos nos 

animais como emoção, felicidade, raiva entre outros. “O estudo desses autores oferece  
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exemplos notáveis de uma variedade de emoções nos animais entre elas a esperança, a 

tristeza, a felicidade[..]”. (GARRARD, 2006, p. 195) 

Dentro desse aspecto, a literatura mostra que em seu seio o animal terá, de certa 

forma, um melhor tratamento. Torga, por exemplo, traz uma situação de respeito e 

humanização no sentido de acolher o animal como um ser que se iguala ao homem, vê-los 

como seres que habitam o mundo. Ramos, por outro lado, mostra a mesma condição. Em 

contato com essas obras, o leitor passa a questionar a sua condição existencial no mundo e sua 

relação com o animal,. Entre outros questionamentos. Nessa perspectiva Garrard enfatiza 

também a posição paradoxal  do homem, através dos libertários. Assim ele afirma que:  

 

Os adeptos da libertação dos animais costumam traçar a linha divisória da 
consideração moral no limite do consciente, ou daquele que percebe pelos 
sentidos. Para Singer, isso se situa em algum ponto entre os crustáceos e os 
moluscos, o que deixa os mexilhões no cardápio, mas retira os caranguejos 
e as lagostas. (2006, p. 197) 

 

Esse paradoxo não está longe de Torga na sua condição de caçador, condição que 

talvez lhe permitisse conhecer tão bem o animal. Como médico conhecia também o homem. 

Essa atividade, juntamente com a sua educação rural, dar-lhe autonomia para questionamentos 

existencialistas e a proposta de nivelação das espécies no mundo. Dessa forma tanto a posição 

de Ramos quanto a de Torga em relação aos animais, no sentido de esses estarem 

metaforicamente  representando o homem, estão em consonância com a afirmação garrardiana 

de que:  

 

No nível mais simples, estamos familiarizados com símiles, com animais, 
do tipo “teimoso como uma mula”. A interação da semelhança e da 
diferença na relação entre seres humanos e animais, de um modo geral, 
pode ser analisada em termos da  distinção entre metonímia e metáfora 
(GARRARD, 2006 p. 197) 

  

Na mesma perspectiva o autor procura reafirmar sua idéia buscando Willis que diz: 

 

A peculiaridade distintiva dos animais está em que, sendo simultaneamente 
próximos e distantes do homem, aparentados com ele e inalteravelmente  
não humanos, eles podem alternar como objeto do pensamento humano, 
entre a contiguidade da modalidade metonímica e a modalidade analógica e 
distanciada da metáfora. (WILLIS,  apud GARRARD, 2006, p. 198) 
 

Vê-se, nas idéias acima, a reconfiguração dos arquétipos sociais presentes em Bichos; 

Mago, o gato, por exemplo, é a representação do bonvivã, acomodado à boa vida, não se 
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acostumara a dar duro para sobreviver sozinho. Embora preso pelo amor possessivo de dona 

Sância, é melhor garantir o futuro e o pão de cada dia sem preocupação e sem trabalhar. 

Observa-se, porém que metáfora também é feita ao contrário, quando o homem é 

zoomorfizado e representa também o animal, como é o caso de Fabiano, em Vidas Secas, 

Ramiro e Madalena, em  Bichos. 

Ao perceber a condição de irracionalidade animal é interessante trazer a idéia de Jair 

Ferreira dos Santos (2003), quando ele compara a irracionalidade com a alienação, pois ambas 

partem da inconsciência de ser. O autor aborda a catalisação midiática assim como a 

destruição atual do meio ambiente, o que na linguagem geográfica, em relação ao lugar, 

podemos chamar de topocídio. O autor fala também da construção do ídolo como Angélica, 

Xuxa e até mesmo o ídolo religioso, como o Padre Marcelo Rossi entre outros. 

Santos comunga com a idéia de Kojéve de que há um momento que “os princípios 

verdadeiros” da integibilidade do mundo e da consciência seriam estabelecidos. O homem 

produzirá a cultura, movido apenas pelos impulsos e pelo imediatismo, sem projeto como 

superação. O humano se expressa como besta, a “besta humana” no sentido de irracionalidade 

pela inconsciência de mundo, por isso o destrói. O sujeito não usa sua racionalidade para 

pensar,  buscar, produzir, pois passou a ser um objeto de animação. Assim o autor comunga 

também com a idéia pessoana de que alguns podem ser apenas “um cadáver adiado que 

procria”. Nesse contexto Santos diz: 

 

Que as aproximações  poderiam ser feitas entre os  bichinhos do padre 
Marcelo e o animal entrevisto por Kojéve? Contextual ou filosoficamente, 
na verdade, quase nenhuma: eles circulam por espaços diferentes. Ambos, 
porém trazem consigo vestígios do mito edênico, daquela harmonia 
preestabelecida que antecede a separação entre Natureza e Cultura, quando 
homens e animais conviviam sem conflito num cenário paradisíaco e os 
humanos ainda não haviam estigmatizado a sua animalidade. Por aí eles 
propagam, junto com a esperança, todo um rol de certezas e convicções. O 
carismático, infantilizando platéias mediante a inocência animal para louvar 
o Senhor, acredita ser possível salvar almas enquanto promove uma nova 
Contra-reforma com línguas-de-sogra. Já o filósofo percebe no liberalismo 
e no consumo americanos uma saciedade animalizante que não é nem 
desejável nem contestável, porque, entre outras coisas, sendo insuportável 
em suas premissas, satisfaz a população. (2003, p. 25) 
 

Percebe-se assim a idéia de animalização colocada por Kojéve, parte da condição de 

alienação provocada pela indústria cultural, que tira do indivíduo a capacidade de 

conscientização sobre o mundo em que vive e o transporta para um mundo ilusório, criado por 

um sistema que atende ao poder capitalista e cria, não adeptos, mas “bestas” humanas. Esses 
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argumentos se encontram nas idéias de Moura (2001), que vê nos meios de comunicação de 

massa o perigo da fragilidade humana. Assim ele diz que: 

 

A comunicação hoje está vinculada aos três poderes que servem de 
pilastra mestra para sua base e ao mesmo tempo viabilizam a velocidade 
com ela ocorre. Essas pilastras seriam a TV, a rede de telefonia e a 
internet. Assim “devemos unir os prefixos dos três setores convergentes 
(informática, telecomunicação e comunicação) em uma só palavra  que 
designa a conjunção de poderes estratégicos  relacionados ao 
macrocampo multimídia: - Infotelecomunicações.(2001 p. 15). 
 

O pensamento de Moura também condiz a bestialização, uma vez que o poder de 

domínio é evidenciado pela manipulação psicológica das pessoas. 

Retomando as obras, percebe-se que tanto Ramos quanto Torga  colocam a condição 

de irmandade entre homens e animais, retomam um passado longínquo quando homens e 

animais viviam em comunhão, quando o capitalismo não tinha corrompido ainda a alma 

humana e a condição de “superioridade” humana ainda era relativamente limitada. Havia a 

cooperação dos animais no trabalho humano e também na alimentação, porém era uma atitude 

de subsistência e não de lucro, pois segundo Berger (1980, p. 12) “Supor que os animais só 

entraram na imaginação humana na forma de carne, couro e chifre é projetar uma atitude do 

século XIX que recuasse através de milênios”.  Em consonância a esse pensamento Ronecker 

afirma que:  

 

No meio rural o animal sempre ocupou lugar importante. O camponês 
cantava árias a seus bois para obrigá-los a abrir belos sulcos.[...] o animal 
antes de tudo era útil, o boi era o trator dos nossos antepassados, e o cavalo 
seu automóvel. Isso não impedia que o animal fosse associado estreitamente 
à vida humana. Quando morria o dono da casa por exemplo, as abelhas eram 
informadas julgava-se de respeitassem o luto da família, abstendo-se de 
buscar o néctar nos dias seguintes.(l997, p. 22-23) 
 

 De acordo com o exposto observa-se que Vidas Secas e Bichos mostram animais com 

atitudes e sentimentos humanos, esses aspectos remetem a Berger na idéia de que: 

 
Os animais nascem, têm sentimentos e são mortais. Nessas coisas se 
parecem com o homem - na sua anatomia superficial - menos na anatomia 
profunda, em seus hábitos, em seu tempo, em sua capacidade física, eles 
diferem do homem. São a um tempo parecidos e diferentes (BERGER, 
1980, p.12) 
 

Assim como os animais compartilham da vida humana nas obras pesquisadas, o 

espaço e o tempo também compartilham das situações vividas pelos personagens. No conto 
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Madalena, em Bichos, vê-se um espaço amplo, tanto que ela não consegue chegar ao destino, 

um caminho difícil e cheio de obstáculos para acompanhar a dor de Madalena, não só a dor do 

parto, mas a dor da alma. O narrador define um sol escaldante, o que torna ainda mais difícil a 

trajetória da protagonista, ela tenta subir a Serra Negra, padece de sede, uma sede descrita de 

forma verossímil através do fluxo da consciência da personagem, sede que também retrata a 

secura da alma de Madalena, a vida sofrida, solitária e sem afeto.  

 A Serra Negra, que representa o espaço ambiental e geográfico, esconderá para 

sempre o segredo de Madalena, passando a ser, esse espaço, um cúmplice e mostrando o grau 

de intimidade, pois esse negrume da serra também está inteirado com a alma da personagem. 

Desde o início da narração, se percebe que o espaço, o ambiente, assim como o tempo 

climático e cronológico acompanham a saga da personagem, ficando expressa a idéia tuaniana 

de homem/espaço, pois esse espaço, na verdade, é o todo que complementa as lacunas da vida 

do personagem, especialmente a solidão. O contato de Madalena com o espaço e o meio 

ambiente que a cerca é intimo, chega a ser uma relação de cumplicidade ao mesmo tempo em 

que há uma luta em que ela tenta sobreviver: 

 

Madalena encarou com terror a imensidade da montanha, descarnada e 
hostil.  [...] Blocos desmedidos, redondos, maciços, acavaletado uns nos 
outros, num equilíbrio quase irreal, ou então dispersos, solitários, parados e 
silenciosos pelo planalto além. [...] Chegada ao meio do planalto, as 
penedias metiam medo. Espaçadas e desconformes, pareciam almas 
penadas. Uma giesta miudinha, negra, torrada de calor, cobria de tristeza 
rasteira o descampado. Debaixo dos pés, os cascalhos soltavam risadas 
escarninhas.  (Bichos, p. 41- 42) 

 

A dureza do solo, a quentura do sol, o sofrimento das plantas que se contorciam, 

remetem diretamente ao sofrimento de Madalena, pela dor, pela vida dura e a sede que não 

tem cura por não ser só de água. “As urzes torciam-se a beira do caminho, estorricadas. [...] 

Água! se ao menos tivesse um golinho dela naquele instante! Bastavam-lhe molhar a boca, já 

mal sentia de tão seca. Era um buraco encortiçado, por onde o ar passava em labaredas” 

(Bichos, p.41).  

A vida dura de Madalena se contrasta com a outra sociedade, mostrando a 

discrepância de mundos diferentes que ocupam o mesmo espaço. Madalena era uma das 

exclusões desse outro mundo. Por outro lado, evidencia-se a relação de poder através dos bens 

extraídos da terra. “Nem viva alma ao sair da aldeia. Roalde em peso mourejava nos lameiros 

e nas cortinhas da Tenaria. O Agosto corria criador. E cada qual gastava-se nos bens, a regar 
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os milhões, as hortas e os batatais”(Bichos, p.41). Terra essa que torna todos irmãos, mas 

esses não dividem o pão do seio de Gaia. 

Vê-se, portanto, que as relações humanas e a relação homem, natureza e animal estão 

arraigadas na obra torguiana. “Com fetos verdes limpou-se. Depois deixou cair aquele pano  

sujo no charco onde o filho dormia. O pé sem ela querer, foi escavando e arrastando a terra, 

aos poucos o seu segredo ia ficando sepultado”(Bichos, p.45). Torga quebra mais uma vez a 

fronteira que separa o homem do animal na atitude de Madalena ao enterrar o filho, e deixa 

evidente o mundo como um todo que, sem parte não é todo e a parte (homem) que sem o todo 

não existe. Só cabe ao homem a conscientização para cuidar desse mundo, pois só assim 

estaria cuidando de si mesmo. 

Na mesma perspectiva de espaço homem e natureza, Vidas Secas traz a comunhão dos 

seres e desses aspectos também enraizados um no outro como caule e folha. O espaço na obra 

evidencia as condições psicológicas, sociais e espirituais de seus personagens assim como a 

sua linguagem, aspectos que se revelam tão secos quanto o ar que respiram, tão duros quanto 

o solo que pisam, tão árido quanto suas almas e tão vazios quanto suas vidas. 

 

O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração 
grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-
lhe como um fato necessário[...] E o vaqueiro precisava chegar não sabia 
onde. Tinham deixado o caminho, cheios de espinhos e seixos, fazia horas 
que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada, que escaldava os pés. 
(Vidas Secas, p.10). 
 

O sol, em Vidas Secas, assim como no conto Madalena de Bichos, é o macho opressor 

e cruel, que remete aos senhores proprietários e donos dos vaqueiros como Fabiano, homens 

que vivem à mercê do poder e das  ações desses latifundiários. Assim, o sertanejo vive à 

mercê do sol e da chuva já que lhe são negadas as oportunidades de uma vida melhor por 

aqueles que, ao invés de fazer pelo povo, fazem contra o povo, usurpando o pouco de 

dignidade que ainda resta-lhe, através de roubos e desvios de dinheiro público, bem como 

falsas promessas durante as eleições. O indivíduo que se entende com a terra não pode utilizá-

la para sua sobrevivência por falta de condições financeiras e climáticas. A visão geográfica 

do sertão está descrita na obra em todos os ângulos: climática, espacial, ambiental:  

 

Os três pares de alpercatas, batiam na lama rachada, seca e branca por cima, 
preta e mole por baixo. [...]Fabiano ia satisfeito. Sim senhor, arrumara-se. 
Chegara  com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do 
pátio debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele e a 
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mulher se acostumaram a camarinha escura, pareciam ratos.” (Vidas Secas, 
p. 17-18)   
 

O homem comunga com tudo isso numa cumplicidade e entendimento que causa 

prazer e medo; prazer por se encontrar naturalmente no seu espaço e sentir-se bem naquele 

mundo e o medo de que a seca venha a tirá-lo do seu espaço em busca da incerteza de outro 

chão. Também, assim como em Bichos, o fator psicológico retrata o espaço que se confunde 

com o eu, o que fica evidente no episódio Cadeia, no qual aparece Fabiano preso pelas grades 

de uma cela tanto quanto está preso em si mesmo, impedido de falar pelo medo e pela falta da 

palavra, porque assim como para muitos nessa situação, lhe foi negada a voz e impera o abuso 

de poder que se evidencia através do soldado amarelo.  

Os personagens mostram uma condição de aprisionamento em si mesmo, sinhá Vitória 

tem a única expressão de liberdade que lhe é permitida: sonhar com a cama de lastro de couro. 

No mais, cada personagem representa suas necessidades, visão de mundo e sua relação com o 

meio em que vive, tanto no que se refere à natureza quanto na relação com a família. Durante 

o trajeto da família de Fabiano para a cidade, no episódio “Festa”, nada passa despercebido 

pelo narrador, todos os aspectos e comportamentos dos personagens vão se entrelaçando aos 

espaços caminhados e aos elementos encontrados: 

 

Retomou a posição natural: andou cambaio, a cabeça inclinada. Sinhá 
Vitória, os dois meninos e Baleia o acompanharam-no. A tarde foi comida 
facilmente e ao cair da noite estavam na beira do riacho, à entrada da rua. 
Ai Fabiano parou, sentou-se, lavou os pés duros, procurando retirar das 
gretas fundas o barro que lá havia. Sem se enxugar, tentou calçar-se - e foi 
uma dificuldade: os calcanhares das meias de algodão formaram bolos nos 
peitos dos pés e as botinas de vaqueta resistiram como virgens. Sinhá 
Vitória levantou a saia, sentou-se no chão e limpou-se também. Os dois 
meninos entraram no riacho, esfregaram os pés, saíram, calçaram as 
chinelinhas e ficaram esperando os pais. (Vidas Secas, p. 72) 

 

 Como condizem as idéias de Tuan, a ações dos personagens estavam em comum 

acordo com o ambiente. No momento em que a família entra na cidade é como se adentrasse 

em um mundo diferente, cruza a fronteira do seu mundo para se contrair no outro mundo, 

“civilizado”. “Os meninos também se espantavam. No mundo, subitamente alargado, viam 

Fabiano e Sinhá Vitória muito reduzidos, menores que as figuras dos altares” (Vidas Secas, 

p.74). Fabiano estava preso pela segunda vez, agora pela opressão comportamental dos seus 

semelhantes, mas que eram tão diferentes. O espaço para Fabiano foi se fechando até ficar 

preso em si mesmo com a sensação que já sentira antes:  
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A sensação que experimentava não se diferia muito da que sentira quando 
estava preso, era como se as mãos e os braços da multidão fossem agarrá-lo, 
subjugá-lo, espremê-lo num canto de parede.Olhou as caras em redor. 
Evidentemente as criaturas que se juntavam ali não o viam, mas Fabiano 
sentia-se rodeado de inimigos. [...]Difícil mover-se estava amarrado. (Vidas 
Secas, p.75) 
 
 

Fabiano era homem do seu mundo e o mundo para o homem se restringe ao espaço 

que ele ocupa, mesmo com a consciência da existência de outro espaço, o que, de acordo com 

Tuan, é um tipo de egoísmo inerente, é uma questão de centralidade do espaço como 

referência. O geógrafo diz que os esquimós “vivem no Ártico às margens do mundo habitado. 

No entanto, eles não sabiam disso até entrarem em contato com o homem branco. Antes disso 

os esquimós viam seu habitat não só como centro geográfico do mundo, mas também como 

centro cultural e populacional.” (TUAN, 1980, p, 39). Assim, cada espaço é único para quem 

o ocupa e Fabiano se sente invasor e invadido na cidade, pois o espaço é a referência daquele 

que o ocupa, por isso a casa, como espaço de vivência, é tão importante para o ser humano. 

O episódio Fuga volta à primeira parte; é a mesma realidade da retirada em prol da 

sobrevivência, a esperança do encontro com a misericórdia da natureza, novamente a busca de 

outro chão: “No céu azul as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco os bichos 

se finavam, devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre”. (Vidas 

Secas, p. 116).  

Por várias vezes o leitor partilha o conflito de Fabiano e engasga junto com ele. Na 

perspectiva de poder e povo vê-se o homem que cede porque é obrigado a ceder; que cala 

quando teria mil coisas para dizer; que foge quando seu desejo era ficar e muitas vezes, para 

isso, é montado como um cavalo sem cabresto pelo seu opressor. 

 

Consumidos os legumes e roídas as espigas de milho, recorria a gaveta do 
amo, cedia por preço baixo o produto das sortes. Resmungava, rezingava, 
numa aflição, tentando espichar os recursos minguados, engasgava-se, 
engolia em seco. Transigindo com outro, não seria roubado tão 
descaradamente. Mas receava ser expulso da fazenda. E rendia-se, aceitava 
o cobre e ouvia conselhos. Era bom pensar no futuro, criar juízo. (Vidas 
Secas, p. 92) 

 

Adentrando novamente o mundo de Bichos, encontramos uma explanação da natureza 

em sua mais expressiva realidade e naturalidade, como se o homem ainda não a tivesse 

contaminado ou deteriorado, o conto Farrusco: “ dentro da poça do Lenteiro há rãs. Naquela 
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água coberta de agriões e de juncos moram centenas delas. Mas à volta, na sebe de 

marmeleiros, silva-macha e alecrim, vive Farrusco, o melro.”(Bichos, p.105).  

Nesse conto o autor usa os bichos, fabulosamente, para mostrar algumas atitudes 

humanas de maldade e também daqueles que tentam se fazer lentes para os olhos dos 

inconscientes de mundo, é o que se vê na atitude de Farrusco, que tenta abrir os olhos de 

Clara para o charlatanismo do cuco e ao mesmo tempo chamar atenção dos demais para a 

vida, como se o homem não pudesse se deixar abater pelas injustiças, “Foi então que Farrusco 

soltou sua primeira gargalhada uma cascata de semicolcheias escaroladas, no silêncio da tarde 

serena que o desânimo de Clara enchera subitamente de melancolia.[...] a força virgem 

daquele riso chamou a vida a consciência dos seus direitos.”(Bichos, p. 106) 

 Percebe-se a refiguração da natureza, como se o leitor tivesse que partilhar daquele 

mundo, se imbuir de energia pura e a sociedade pudesse levantar-se diante do grito literário 

que convida o homem a sair da sua escuridão, remetendo a literatura para a condição expressa 

no “Mito da caverna”7, de Platão. Percebe-se que, é através do que é inerente ao homem, a 

presença corporal e espiritual dos quatro elementos(água,fogo, terra e ar), que ele pode 

conhecer-se, avaliar-se e redimir-se perante si e perante o mundo que o aguarda, renascido. 

 A verdade é que além de alimentar, vestir e calçar o homem, o animal sempre foi 

protagonista do seu imaginário seja no sentido místico, seja no sentido fictício da arte. Nessa 

perspectiva sempre há um questionamento quanto à semelhança e diferença entre o homem e 

o animal. O imaginário popular é permeado por comparações das mais simples as mais 

complexas, como “homem é cachorro”, aquele que não resiste a um “rabo de saia’, também 

encontram-se colocações como “ fulano é um lobo em pele de cordeiro” ou mesmo “alguém 

dá o bote e esconde as unhas”. 

 Não é à toa que os animais inspiram fabulistas de todas as épocas. Nessa perspectiva, 

os animais  eram usados como alegoria literária no intuito  de mascarar a intencionalidade do 

autor para fugir do sistema ou do poder, como era o caso de Bocage e outros. Também para o 

sentido de moralizar e levar à reflexão, sendo esse um dos principais motivos dessa forma 

literária.  

 Embora o homem hoje esteja perdendo o contato com a natureza e algumas espécies 

estejam desaparecendo, muitos animais ainda alimentam o imaginário e, conseqüentemente, a 

literatura. Assim observa-se que essa forma literária continua viva, o que pode se ver em 

                                                 
7  Mito da caverna é uma história criada pelo filósofo Platão,  no intuito de mostrar como o homem pode se 
libertar da própria escuridão causada pela inconsciência de ser, através da luz da verdade. Essa história faz parte 
do livro A república, do mesmo autor. 
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obras como  A Revolução dos Bichos, de George Orwell, Fazenda Modelo de Chico Buarque 

de Holanda e Bichos de Miguel Torga, que mostram a competência desse fenômeno no 

sentido de fazer o homem se ver através da metáfora animal, pois, este, desde os tempos 

primórdios, já era modelo para o homem. Nessa perspectiva, Ermelinda Ferreira afirma que:  

 
Através do paralelismo de sua vida, o animal provoca no homem algumas 
de suas primeiras perguntas e suas primeiras respostas. Basta lembrar que o 
primeiro tema da pintura foi animal e provavelmente a primeira tinta foi 
sangue animal. Antes disso, como afirma Berger, é razoável supor que a 
primeira metáfora também tenha sido animal. (FERREIRA, 2004, p. 11) 
 

Essa cumplicidade e aproximação entre homem e animal foram quebradas a partir do 

momento em que o homem se percebeu racional e sentimental, qualidades supostamente 

inexistentes nos animais. Esses aspectos fizeram com que o homem se sentisse superior, e o 

animal passasse a ser um ser servidor para uso humano. Segundo Ronecker  (1997), o homem 

e o animal vivem em mundos diferentes, porém por uma razão diferente da imaginada pelo 

próprio homem, assim ele diz que: 

 

Devemos dizer que homem e animal vivem em mundos diferentes. Enquanto 
o segundo vive na realidade, o primeiro não cessa de fugir dela. Porque o ser 
humano sente sede de absoluto. Para escapar a realidade cotidiana, 
enfadonha, avança rápido, antecipa-se e constrói com a finco um futuro 
cujos limites ele logra recuar cada dia. Seu mundo é o do imaginário. (l997, 
p. 18) 
 
 

 O homem imagina-se superior ao animal pela racionalidade e vai além, passa a ver 

dessa forma, também o seu semelhante, e a busca do ter e do poder tira do indivíduo a 

condição dita superior que seria exatamente a humanidade. Assim o homem passa a ser um 

predador de si mesmo como o é também em relação ao planeta. Enquanto, por um lado, uns 

correm atrás do poder e do capital, do outro lado, o crescente aumento populacional ameaça a 

própria sobrevivência humana e as desigualdades sociais contribuem para aumentar os 

desequilíbrios ambientais, inclusive com a ampliação do nível de mortandade humana, o que 

se pode ver nas palavras de Ferreira: 

 

A superpopulação acarreta escassez de víveres, por isso cada espécie  
desenvolveu sua própria forma de controle populacional, a fim de evitar um 
crescimento em níveis desastrosos, mas a tecnologia tornou os mecanismos 
de controle populacional humano ineficazes e não houve tempo de adquirir 
um frei biológico que pudesse ser aplicado à medida que os números se 
elevam. Em conseqüência disso, a humanidade começou a pilhar o planeta 
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num processo confundido com progresso. O resultado é que, embora a 
qualidade de vida de alguns, possa, hoje ser melhor do que nunca, para 
muitos milhões de seres humanos a labuta diária atualmente é pior do que 
naqueles dias opulentos de caça tribal da Idade da Pedra. (2004, p.122)  
 

Dessa forma, o homem, que percebe o animal como ser menor, ultrapassa a fronteira 

e fica “abaixo” dele, pois sua condição de raciocínio o leva a ser o pior das espécies no 

sentido de olhar para o outro. Nesse sentido, a literatura sempre esteve presente na vida do 

homem e do animal, retratando-os na condição em que se encontram.  

O animal é observado na literatura sob vários ângulos e está presente nas obras de 

vários cânones. Além dos que já foram aqui apresentados, estão O Búfalo e a Galinha, de 

Clarice Lispector, representando a condição ou situação do humano como é o caso da mulher 

submissa e reprimida, posta pelo outro em determinada função e que procura uma forma de 

libertação que nunca chega, pois sempre é submetida às convenções sociais, essa mulher está 

representada pela galinha. Ressalta-se também O gato malhado e a andorinha Sinhá, de Jorge 

Amado entre outros. 

A música também não se furta a essa perspectiva do olhar para o animal. Luiz 

Gonzaga traz em suas composições colocações como “O jumento é nosso irmão”, mostrando 

a utilidade e eficácia desse animal. Em outra música ele coloca, poeticamente, a tristeza do 

assum preto, cego pela crueldade humana em uma símile entre o sentimento do eu poético e 

do pássaro, “Assum preto o teu cantar/é tão triste quanto o meu/ também roubaram o meu 

amor/ que era a luz ai dos oios meus”.  

O Leãozinho, de Caetano Veloso sai da selva e é colocado metaforicamente no lugar 

de alguém que imaginariamente está representado para autor dessa forma. Ednardo chama o 

Pavão misterioso para louvá-lo em uma belíssima canção. Assim vemos que mesmo longe do 

olhar protetor dos homens, o animal continua próximo do seu imaginário. 

Dessa forma, tanto Ramos  quanto Torga usam o animal para dar ao homem a 

verdadeira noção da sua real condição no mundo em que está inserido. Observa-se que ontem 

e hoje o animal continua sendo modelo de comportamento e dando sua contribuição ao 

homem no intuito de ajudá-lo a viver num mundo mais justo, onde um só queira do outro o 

que cada um possa dar como já canta Mogli, o menino lobo, juntamente com o urso Babu, no 

filme de Walt Disney “necessário, somente o necessário”.  

Esperamos que na sua condição de racional, o homem possa cuidar de si e do outro 

ao invés de hoje, em pleno século XXI, voltar a antropofagia do modo mais injusto, pois 

desgasta a terra e o próprio homem não para sobreviver, mas para a satisfação do ego, como 
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mostra a lista de nomes, que fazem parte de uma  fila para comprar uma bolsa de couro de 

avestruz, no valor de  29.000 (vinte e nove mil reais), apresentada pelo Fantástico, programa 

da Rede Globo.   

O canibalismo indireto hoje, cometido pelo homem e o seu pouco caso com a 

natureza, só o leva a uma direção: à condição de fragilidade, ameaçado por suas próprias 

ações, geralmente auto destrutivas. Enquanto a fronteira entre homem e animal é ultrapassada 

com aquele em condição “animalesca” pelas máculas de suas ações, abre-se uma outra 

fronteira que o homem também já começa  a ultrapassar, entre ele e o andróide.  

A frieza dos sentimentos humanos que enevoa sua visão na direção do outro e do 

mundo em geral acaba por deixá-lo na condição de máquina, sendo sua diferença para o robô 

a mesma que o separa do animal, a racionalidade, porque com relação ao sentimento, já é fato 

que, pelo menos ao que se refere ao amor materno, o animal já transpôs a barreira que o 

separava do homem. O homem está mais próximo da máquina, tal é a sua indiferença perante 

o caos ambiental e social que assola o mundo. Porém, levando em consideração os preceitos 

geográficos, espera-se que assim como se vê hoje o topocídio, na destruição do planeta, que 

possa se ver também, como quer Amorim Filho, a topo-reabilitação, ou seja, que o homem se 

conscientize como ser do mundo. 

 

 

4.2  QUANTO À ESTRUTURA DE VIDAS SECAS E BICHOS   

 
 O texto literário proporciona um diálogo entre a intencionalidade do autor e o olhar 

do leitor. Dessa forma, a literatura diz quando não diz diretamente, é exatamente no não dito 

que está a expressão do eu criador para que o leitor possa interagir e complementá-la a partir 

do seu próprio olhar e de acordo com a sua percepção de mundo e de ser. A arte proporciona 

esse intermédio entre o autor e o leitor. Esse fator é evidenciado por Freud e mostrado por 

Rustin  em Psicanálise e experiência estética (2000), em que analisa a concepção freudiana 

sobre a estética. Rustin diz que: 

 
O interesse de Freud pela arte, enquanto psicanalista, estava ligado a 
dimensão dos significados reprimidos e inconscientes. Ele considerava que 
o trabalho artístico (nas pinturas de Leonardo Da Vinci e Michelangelo, por 
exemplo), fornecia uma espécie de expressão sublimada de desejos 
proibidos. Desejos e impulsos aos quais não era permitida representação 
mais direta, podia se exprimir sob forma simbólica e indireta do trabalho 
artístico. Portanto eles proporcionam meios de expressar, de reconhecer e de 
elaborar sentimentos reprimidos, tanto para os artistas criadores quanto para 
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os apreciadores, que, em parte, revivem e compartilham a experiência dos 
artistas por meio do seu trabalho.(2000, p.212) 

 

Numa obra, os dados são reformulados de acordo com a forma artística, que 

provoca, propõe, revigora, conforme a necessidade do olhar artístico. A estética tem uma 

função crítica, dá ao indivíduo, através da subjetividade, a possibilidade de perceber, fazer 

juízos de valores, ver o mundo com outros olhos. Assim a arte cumpre com a sua função 

crítica e contribui para a libertação de pensamento do indivíduo a cada época. 

Diante das perspectivas freudianas, se pode relacionar as obras aqui trabalhadas e os 

estilos dos autores ao contexto histórico. O brasileiro, a partir de 1930, vive dentro de uma 

repressão político-social, repressão essa que amordaçou, prendeu e matou muitos brasileiros, 

fazendo com que alguns calassem ou se utilizassem  de artifícios para dizer  o seu eu 

reprimido, tanto no que diz respeito ao pessoal quanto ao social. 

Embora Graciliano Ramos tenha sido, até certo ponto, direto e objetivo na sua ação 

discursiva, vê-se que a forma que enforma o conteúdo diz muito do eu criador e que esse 

ponto de vista  está, o tempo todo, presente na obra como se vê no episódio Cadeia,de Vidas 

Secas, que mostra o abuso de poder, a repressão e a falta de saída  do homem normal, “mísero 

mortal”, diante do poder policial e governamental que caminhavam juntos e, 

conseqüentemente, eram cúmplices nas arbitrariedades, como questiona o próprio Fabiano.  

Por outro lado Bichos, de Miguel Torga, traz o momento da repressão política 

portuguesa através do poder militar da geração salazarista e o olhar de perplexidade diante da 

injustiça social. A arte, porém, é um elemento ideológico e, como tal, faz parte da realidade 

natural, social e cultural da ficção ou de qualquer outra forma de linguagem. Assim,  lembra-

se que ela  reflete e retrata uma outra realidade que lhe é exterior, pois “tudo que é ideológico 

possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo” (BAKHTIN, 2002, p.31). 

Se um signo é parte da realidade e pode refletir outra, e se ele pode transformar uma 

realidade, distorcendo-a ou sendo-lhe fiel, ou ainda, apreendê-la, todo ele está exposto a uma 

ideologia que é a do receptor, ou seja,  todo signo está à mercê da avaliação ideológica. 

Assim, uma obra traz sua ideologia para comungar ou não com quem irá avaliá-la. A 

ideologia do criador está de acordo com a sua visão de mundo e de homem e vem à tona a 

partir da estética utilizada.  

Nas obras analisadas, as técnicas de estéticas estruturais se evidenciam na comunhão 

entre forma e conteúdo, ação discursiva e outros fatores como tempo, espaço e personagens e 

a  focalização do narrador, condicionando uma observação ampla como veremos a seguir. 
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 Vidas Secas é uma obra constituída por episódios isolados que formam um todo 

coeso e mostram o cotidiano e a vida sacrificada do sertanejo quando a seca castiga o sertão. 

Essa realidade é retratada através da família de Fabiano. Os personagens representam um 

grupo de excluídos e explorados pela sociedade dominante com a condição de bicho sob a 

ótica do autor. Nessa obra os personagens não têm uma percepção do mundo que os cerca, há 

uma visão complexa da vida, assim como a própria estrutura da obra. Uma visão 

desarticulada, sem a  devida coerência de “ser”, são seres fragmentados de conhecimentos, 

palavras e sentimentos.nessa perspectiva Neusa P. Caccese afirma que:  

 

A arquitetura fragmentária de Vidas Secas, obedece a uma exigência interna 
intuída por seu criador. Assim sendo, através de episódios justapostos, o 
leitor recebe uma visão desconexa da realidade apresentada pelo romancista, 
idêntica a percepção que as personagens têm do mundo que as cerca. (1977, 
p. 158) 
 

 Trata-se de um romance desarticulável, por isso é indiferente o começo e o fim da 

leitura, quebrando de vez a trajetória dos romances anteriores. Essa obra está dividida em 

treze capítulos, ou episódios, sendo uma narrativa aberta, ou seja, começa com a mudança da 

família de Fabiano, que migra a procura de um oásis no desértico sertão esturricado pela seca 

e termina com a fuga dessa família que foge por ver aproximar-se novamente a seca e não 

poder mais se suster no espaço ocupado atualmente, pois nada mais lhe resta. Os treze 

episódios estão separados pelo inverno, o 7º  capítulo da obra, ou seja, entre as duas secas está 

o inverno o que deixa evidente o ciclismo da obra.  

 A narrativa é composta de 126 páginas e, na edição lida, O Inverno começa 

exatamente na pág. 63, nota-se que não foi por acaso. O inverno, na obra simboliza a fartura, 

a colheita, a certeza de moradia mesmo que temporária, a esperança de melhores dias, a 

renovação e alegria da alma daquela família.  

 A obra está dividida em duas partes: antes do inverno e depois do inverno, com a 

seca antes e depois. Há, pois, uma combinação entre essas partes. A obra começa com a 

mudança que é a chegada da família fugida da seca que se abriga na fazenda abandonada e 

termina com a fuga, novamente a retirada da família pelo mesmo motivo: a seca. Aquele 

espaço, em determinado momento, fora topofílico e passa a ser topofóbico pela ameaça 

novamente da seca. 

 O monólogo de Fabiano, na 1ª parte, expressa uma esperança de melhora, ele 

demonstra alegria e satisfação embora o medo lhe apareça de vez em quando: “se a seca 
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chegasse não ficaria planta verde. Arrepiou-se, chegaria, naturalmente. Sempre tinha sido 

assim, desde que ele se entendera. Antes de se entender e antes de nascer sucedera o mesmo” 

(Vidas Secas, p. 23). Na segunda parte, em “O mundo coberto de penas”, Fabiano está 

novamente em evidência, só que agora pelo desespero. O vaqueiro se consome de medo e de 

angústia por ter que, novamente, retirar a família por causa da fome e da sede. As arribações 

que chegam em grande quantidade trazem a desesperança e a ameaça de morte: 

 

Pestes. Quando elas desciam do sertão, acabava-se tudo. O gado ia finar-se 
e até os espinhos secariam.[...] Levantou a espingarda, puxou o gatilho, sem 
pontaria. Cinco ou seis aves caíram no chão, o resto se espantou, os galhos 
queimados surgiram nus. Mas pouco a pouco foram cobrindo, aquilo não 
tinha fim. (Vidas Secas, p. 110). 
 

No episódio Cadeia, o fluxo da consciência de Fabiano traz  sua revolta com o poder 

e sua angústia  pela impotência de não conseguir lutar contra aquele poder injusto e covarde; 

de não ter argumentos para combater a força bruta e o abuso do soldado amarelo. Fabiano se 

encontra com o soldado amarelo na segunda parte da obra no capítulo 12, um ano depois. 

Naquele momento era Fabiano que tinha o maior corpo e a arma, no entanto sua hombridade 

lhe deu o discernimento para não usar o poder da arma. 

Nesse contexto, observa-se a importância do espaço nas relações humanas. O 

soldado agredira Fabiano na cidade, mas no território do matuto, ele “amarelou”. Vê-se assim 

a relação de poder e de intimidade do sujeito com o espaço a que pertence. Ali Fabiano era 

autoridade, o soldado não tinha o protecionismo social e a confiança no poder da farda, assim 

como Fabiano, na cidade, estava só e se imaginava em um lugar que não era seu, não confiava 

no homem da cidade que vê o matuto como “bicho”: “Nunca vira uma pessoa tremer assim. 

Cachorro. Ele não era dunga na cidade? Não pisa nos pés do matuto, na feira? Não botava 

gente na cadeia? Sem vergonha, mofino”. (Vidas Secas, p. 100). Vê-se no fragmento que a 

percepção de espaço pode influenciar nas atitudes do indivíduo tanto no que se refere ao seu 

semelhante quanto à natureza. 

 Ainda nesse contexto, vê-se Sinhá Vitória, na primeira parte, com seus devaneios, 

sua visão de futuro que volta a evidenciar-se em O Mundo coberto de penas. Em ambas, sinhá 

Vitória é a figura representativa, porém na segunda ela evidencia-se através de Fabiano que 

reconhece a perspicácia da mulher quando ela percebe o perigo representado pelas arribações. 

  Os meninos, na primeira parte, são mostrados individualmente, seus anseios e 

receios acompanhados por Baleia. Na segunda parte, Baleia e eles também estão em igual 
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situação de ser/humano. Tanto o comportamento da cadela quanto dos meninos para com ela 

demonstra uma relação de irmãos. 

 A disposição romanesca forma um ciclo que se assemelha à vida real ano após ano, 

seca após seca e a vida dos que nela vivem. Vidas Secas é um romance aberto de frases secas 

tal como a vida da família de Fabiano. O narrador usa, freqüentemente, o discurso indireto 

livre, transmitindo uma verossimilhança com plasticidade. 

O livro Bichos, por sua vez, é um conjunto de contos que trazem a diversidade de 

tipos “humanos”, numa condição universal do homem no mundo e, ao mesmo tempo, 

evidencia as situações protagonizadas por este na sociedade portuguesa e, ao final, juntam-se 

numa arca que representa Portugal. 

 Os bichos de Torga simbolizam humanos, dando um novo contexto ao cotidiano e 

corrigindo o viés do nosso olhar. Os “bichos”, assim como a família de Fabiano (Vidas 

Secas), também são seres não aceitos pelos conceitos ditos normais da sociedade, por isso 

aparecem de forma que sejam vistos, através deles, os arquétipos, ou seja, os tipos sociais de 

uma sociedade.  

 Bichos contém 14 contos, sendo 10 com animais e 4 com seres humanos, três deles 

se assemelham aos bichos, enquanto estes, por sua vez, se igualam aos humanos. Um dos 

humanos vai dividir a obra, sendo o 7º conto, Jesus. Percebe-se que também não é à toa o 

nome e a localização do conto, observa-se que a narrativa tem um intertexto bíblico, tem o 

nome do filho de Deus e se passa na cidade de Nazaré, os personagens são pai,  mãe e filho. 

 Deus fez o mundo em sete dias, Jesus é o sétimo conto da obra. Jesus, o personagem 

o  é um menino que sobe numa árvore em busca de um ninho de pintassilgo, tão grande era a 

árvore que ele teve que parar por três vezes; essas paradas, simbolicamente falando, podem 

representar as quedas de Jesus no caminho para a crucificação. O pássaro, por sua vez, 

simboliza a liberdade, porém era apenas um ovo que rebentou ao beijo de Jesus, que 

representa a vida e, sendo quem é, representa também a  esperança de dias melhores e a 

salvação do mundo. 

  No contexto real, Jesus seria o salvador para Portugal, o pássaro também significa  a 

liberdade do povo português. Ao subir na árvore, o menino prende a “cordeira”, o que lembra-

nos que o cordeiro será também ele, o sacrificado pela salvação dos homens pecadores, dessa 

forma explica-se estar ele entre bichos e homens, assim como Cristo viveu no mundo. 

 As duas obras se estruturam na forma como está colocado cada personagem; é como 

se elas fossem o todo social e os personagens fossem as partes dessa sociedade e, a partir do 

momento que se muda a vida deles, mudaria o contexto dessa sociedade, assim como no 
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mundo que começa a ser transformado a partir de cada homem. Essas obras trazem a reflexão 

para a conseqüente transformação social sob a ótica de cada leitor para que se descubra e 

possa contribuir para a evolução do mundo e tirar o homem da escuridão da própria 

inconsciência de ser.  

 Tanto Ramos quanto Torga se posicionam para dar ao leitor o modo de 

funcionamento do mundo, tanto do ponto de vista ambiental quanto humano. Em Vidas Secas 

vemos os ciclos, ou seja, novas secas, novo inverno, nova retirada, mostrando que o homem 

pode sempre começar de novo. A fuga mostra uma estratégia para uma vida melhor, só cabe 

ao sujeito a decisão, é o uso do livre arbítrio. Esse fato também pode ser visto no inverno, pois 

tudo fica alagado e o casal mais a cachorra e os meninos ficam ilhados na casa, esse inverno 

que destrói para reconstruir a terra, como se levasse o velho para construir o novo, uma nova 

vida. Na perspectiva da mitocrítica, a queda representa o renascer  para uma nova vida, um 

novo ser, ou seja, depois da queda o homem pode levantar-se para “ser” melhor. 

Em Bichos, encontram-se alguns argumentos nesse sentido, através de Vicente, o 

Corvo do último conto que foge da arca de Noé. Esse contexto remete explicitamente ao 

dilúvio, para que, ao término dele se possa recomeçar. Esse caos diluvial seria a situação 

portuguesa, o povo inundado pelo poder salazarista e Vicente mostra a saída.  

 Vicente, ao fugir, fica no cume de um morro e é observado por “Deus”:  “Transida, a 

turba sem fé fitava o reduzido cume e o corvo repousado em cima. Palmo a palmo, o cabeço 

fora devorado. Restava dele apenas o topo, sobre o qual, negro, sereno, único representante do 

que era raiz plantada no seu justo meio, impávido, permanecia Vicente.[...]” (Bichos, p.134). 

Essa imagem dá a noção de que há uma esperança e que qualquer  força que se levante contra 

um ideal de liberdade coletivo sempre cederá pelo medo de perder o poder, “Mas em breve se 

tornou evidente que o senhor iria ceder. Que nada podia contra aquela vontade inabalável de 

ser livre. Que para salvar a sua própria obra, fechava as portas do céu” (Bichos, p. 135) 

 

 

4.3  ONDE SE SEPARAM VIDAS SECAS E BICHOS 

 

As obras estudadas possuem vários pontos convergentes como se pode ver ao longo do 

estudo, porém abrimos aqui um espaço para observar alguns pontos distintos e poder 

compreender melhor muitas colocações usadas no decorrer do texto. 

Um dos pontos principais a ser observado é que trata-se de um romance e de um livro 

de contos, ou seja, Vidas Secas é um romance formado por episódios vividos pela família de 
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Fabiano à semelhança da vida real. São apresentados os personagens a partir de si mesmos 

assim como conhecemos as pessoas por aquilo que nos mostram a cada dia. O leitor entra em 

contado direto com o personagem e pode ter dele sua própria percepção. Ao juntar-se os 

episódios de Vidas Secas, temos o cotidiano da família, portanto, o todo de um contexto 

familiar, com sentimentos que são comuns às outras famílias e também os que lhe distingue 

das demais, inclusive sentimentos próprios de quem vive a aridez do sertão. Bichos é um livro 

de contos que mostra os arquétipos de uma sociedade, tipos que estão em toda parte, pois são 

condições inerentes ao ser humano  

Apesar de participarem de idéias semelhantes e terem uma temática embasada na vida, 

no ser e no mundo, Ramos e Torga divergem em alguns pontos, entre eles na linguagem. 

Ramos observa o mundo da família de \Fabiano através de uma linguagem seca como a terra 

sertaneja, dura como o próprio chão, breve como a linguagem das personagens, num contexto 

árduo como a vida daquelas pessoas. Torga mostra seus personagens no mesmo contexto de 

vida dura e árdua, na realidade causticante, escravizados pela sociedade dominante, só que 

através de uma linguagem lírica e poética, o autor adoça as palavras para mandá-las direto ao 

coração e a consciência do leitor. 

Todos os aspectos divergentes ficam evidentes assim como os convergentes. Os 

elementos geográficos utilizados pelos autores mostram onde estão Brasil e Portugal.  Em 

Vidas Secas nos deparamos todo o tempo com o sertão em todos os sentidos. A obra começa 

evidenciando um espaço distinto: “Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas 

manchas verdes” (Vidas Secas, p. 09).  No episodio Mudança observa-se a descrição do 

espaço seco e referência ao local através da flora como juazeiros, catinga; o tratamento de 

Fabiano como sertanejo, vaqueiro, aspectos que são característicos do Nordeste Brasil. No 

penúltimo episódio o casal sente o mau presságio da seca vindoura através das arribações, as 

aves nativas do Nordeste do Brasil. No episódio Sinhá Vitória, vê-se o encantamento dela ao 

olhar para os mandacarus e os xiquexiques floridos, o que é uma referência do sertão semi-

árido brasileiro. 

No que condiz a língua, alguns flagras de oralidade vistos na língua brasileira, 

especialmente a nordestina, como “botou o menino no cangote”; “meter a faca na bainha”; 

chamar as pernas finas do menino de “cambitos”; “um cabra puxar questões com gente rica”; 

“quem é do chão não se trepa”; expressões como aboiar, escanchado e outras, também estão 

presentes em toda obra. A descrição  de situações com uma linguagem própria do lugar: 

“Fabiano sombrio, cambaio, o aio a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa no cinturão 

e a espingarda de pederneira no ombro[...]” (Vidas Secas, p. 09). A descrição da sandália de 
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couro de Fabiano e a onomatopéia a partir do barulho que a mesma faz no contato com o solo 

também são características brasileiras. 

A diferença também se faz presente através dos nomes  de alguns personagens como 

Nero e Baleia. No caso do primeiro nota-se semanticamente que o nome remete ao império, 

realidade portuguesa e ao Próprio Nero da História que foi um imperador europeu, já no caso 

de Baleia vale salientar que todo sertanejo dá nome de peixes aos seus cães para que esses 

tenham vida longa, costume que faz parte da crendice popular brasileira. 

 Em Bichos, Nero, o cão, aprende a caçar perdizes, aves não referidas no Brasil.  No 

conto Miura vê-se a descrição de uma tourada, evento que é de origem européia e também faz 

parte da cultura portuguesa devido a influência espanhola, uma vez que os dois países já 

pertenceram ao um mesmo reino.  

 No conto Morgado a alcatéia de lobos que ataca o asno mostra animais não tropicais. 

Ao longo das obras observa-se que de uma maneira ou de outra se encontra algo que as faz 

distintas no que se refere a questão de nacional em cada obra, porém torna-se impossível 

enumerar nesse trabalho.  

Ao longo da narração torgueana percebe-se freqüentemente a presença do nacional e 

isso é natural em Torga, considerando o seu estilo essencialmente telúrico, por isso em todos 

os contos esbarramos em lugares, eventos, nomes e até na própria linguagem. No 

comportamento gramatical nota-se a forte presença portuguesa. É relevante observar que  não 

só na obra em questão, mas todo o conjunto da obra desse autor, inclusive o seu acervo 

poético, contém o aspecto nacional, Portugal é, sem dúvida, o personagem preferido de 

Miguel Torga. 

Ao conhecer o contexto histórico ao qual pertenceu Torga não é difícil entender os 

arquétipos portugueses postos através dos bichos, o que mostra o contexto do nacional nas 

entrelinhas do texto, por outro lado a linguagem do autor, seu estilo lingüístico em colocações 

como “Es, pois”; “cumprimentar-te”; “se te não presto”; “estava quase a chegar ao fim”; 

“oiro” ao invés de ouro; “ficaria a conhecer a fundura”; “estoirava” e outras, mostram 

claramente o uso gramatical do português de Portugal.  

Outros aspectos podem ser observados ao longo da narração, no que concerne a 

geografia, conhecemos lugares que constituem o mapa português. No conto Madalena, o 

narrador alude a Ordonho e Roalde que são aldeias do Alentejo. No conto Morgado, o 

carregador de carroça é chamado de almocreve, um vocábulo também português, já no conto 

Bambo o lugar de referência é Vilarinhos, região da zona rural.  
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No conto  Ramiro o narrador se refere a um arbusto só existente em terra portuguesa: 

“No Março, a Torga floria”, a referida planta é exatamente  o nome eleito pelo autor para o 

seu pseudônimo, fato que mostra os seus pés fincados na terra portuguesa, seu nome de 

registro é Adolfo Correia da Rocha, porém em 1930, ao se desligar da revista Presença ele 

adota o pseudônimo de Miguel Torga, Miguel em homenagem a Cervantes e Torga para 

mostrar sua condição telúrica e seu amor pelo país. 

 Um outro conto, O Senhor Nicolau, mostra um traço evidente do nacional quando o 

narrador alude ao curso  do Liceu em Coimbra. No conto Ladino, o próprio Ladino diz: “Só 

quando o milho acabar em Trás-os-montes”, esse seria o lugar de nascimento e vivência do 

autor até a adolescência e está localizado na Zona rural, Aribatejo.  

Observa-se também o clima expresso de modo a explicitar inverno e verão bem 

definidos. No conto Cega-Rega observa-se  a evidência das quatro estações climáticas bem 

definidas o que não acontece no Brasil, e o inverno começando em outubro, como é próprio 

da Europa quando no Brasil, pelo menos cronologicamente, outubro seria primavera.  

Torga fecha a obra com o conto Vicente, depois de mostrar a sociedade através dos 

bichos e fecha essa arca colocando a realidade da repressão salazarista em Portugal. Esse 

contexto político-social português na obra também é um dos aspectos do nacional. Muitas 

outras colocações que remetem ao nacional estão espalhadas ao longo das narrativas, criando 

imagens e transportando o leitor para lugares que condizem a realidade de cada uma.  

 

4.4  VIDAS SECAS E BICHOS  NAS RASGADURAS DO TEMPO 

 
O tempo presente nas duas obras representa a forma cíclica, a passagem e, ao mesmo 

tempo, a continuação do ciclo, a ascensão, a queda e a morte. Constam nas obras todas as 

faces do tempo. Tanto Graciliano Ramos quanto Miguel Torga utilizam a vida e a morte, o 

curto espaço de tempo entre essa condição dual de ser e, ao mesmo tempo, mostram, através 

da natureza, a sucessão temporal, (dia e noite, chuva e seca, verão, outono e inverno), também 

através da condição do ser vivente que morre para que, através da morte, dê vida a outro como 

requer a condição cíclica da natureza. 

Dessa forma, o tempo nas obras mostra-se inquietante, na angústia de Madalena em 

Bichos e da família de Fabiano, em Vidas Secas. É terrificante a representação do clima e 

cruel quanto à passagem do tempo. Este, nas obras, se apresenta de todas as formas e em toda 
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parte, da estrutura ao conteúdo. Todos esses aspectos compactuam com a idéia de Gilbert 

Durand, no Regime diurno de imagem: 

 

Podemos dizer que o isomorfismo contínuo liga toda uma série de imagens 
díspares à primeira vista, mas cuja constelação permite induzir um regime 
multiforme da angústia diante do tempo. Vimos sucessivamente o tempo 
revestir-se da face teriomórfica e da agressividade do ogro, aparecer ao 
mesmo tempo como animado, inquietante e devorador, terrificante, símbolos 
da animalidade que reenviam quer para o aspecto irrevogavelmente fugaz, 
quer para a negatividade insociável do destino e da morte.[...] Imaginar o 
tempo sob uma face tenebrosa é já submetê-lo a uma possibilidade de 
exorcismo pelas imagens da luz. A imaginação atrai o tempo ao terreno onde 
poderá vencê-lo. E, enquanto projeta a hipérbole assustadora dos monstros da 
morte, afia em segredo as armas que abaterão o dragão. (DURAND, 1997, p. 
120 -123) 

 

 Esse monstro de luz está nas obras estudadas, o sol representa tanto a vida quanto a 

morte e os pássaros também são causadores de sentimento de horror como se vê nas 

arribações do episódio O mundo coberto de penas, em Vidas Secas, consoante a perspectiva 

teriomórfica observada por Durand. 

As duas obras colocam o homem como responsável direto pelo mundo em que vive 

em todos os sentidos. Trazem a reflexão de uma realidade comum a cada ser e dos valores 

universais para que se possa viver dignamente, sendo cada um senhor de si a partir do 

momento que se veja no outro e o outro em si mesmo. 

De acordo com Gancho (1998, p.20), os fatos de um enredo estão ligados ao tempo 

em vários níveis. A época em que se passa uma história constitui o pano de fundo para o 

enredo. Também se pode observá-lo na duração da história, que pode se passar em uma noite, 

um ano, vários anos ou até em horas, a depender do estilo do autor, como se pode ver em 

Missa do Galo, de Machado de Assis, na qual toda história é vivenciada nos momentos que 

antecedem a missa.  

O tempo cronológico pode ser caracterizado pelo enredo em que transcorre na ordem 

natural dos fatos. E o tempo psicológico transcorre numa ordem determinada pelo desejo ou 

pela imaginação do narrador ou dos personagens, ou seja, altera a ordem natural dos fatos. O 

tempo também está expresso através das manifestações climáticas que, por sua vez, estão 

ligadas à vida dos personagens, como é o caso das obras em questão. 

 Mesmo diante das perspectivas de Gancho, ainda fica difícil representar o tempo na 

literatura, pois este se apresenta multifacetado e inseja inúmeras possibilidades de 

representação, porém é interessante perceber como o tempo é representado pela memória 
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humana, que remete à idéia de Gancho sobre tempo psicológico e quão confuso é o tempo até 

para Santo Agostinho, como afirma Lê-Poulichet: 

 

O que é o tempo? Pergunta Santo Agostinho. “Se ninguém me pergunta eu 
sei, mas se me perguntam e eu quero explicar, não sei mais”. Esse não saber 
gerado pela própria questão do tempo me parece essencial no campo 
psicanalítico. Nunca se poderá absorvê-lo completamente, qualquer que seja 
a suma teórica que se produza como resposta a questão. (1996, p. 08) 

 

Poulichet observa o tempo dentro de um lapso de memória, algo que nos tira da 

cronologia e não tem explicação, muito menos dá a chance de voltar, pois logo a seguir chega 

o esquecimento. Para a autora, não existe explicação para a existência nem para a passagem 

do tempo. De acordo com ela, na psicanálise, o tempo não passa ou pelo menos não se conta 

sua passagem cronologicamente, conta-se o tempo de uma transferência ou transformação de 

uma situação dentro dos cercos psicológicos, como se vê a seguir: 

 

Se nos detivermos em uma concepção de tempo em uma forma universal, 
na qual estamos passivamente imersos, não podemos pensar o que faz o 
tempo. Principalmente no que diz respeito as repetições das experiências 
dolorosas, ficaríamos reduzidos então a subscrever a opinião comum, 
segundo a qual (é preciso dar um tempo para que isso passe) ou (isso passa 
com o tempo), ao contrário, não com o tempo, mas nos tempos acionados 
pelas análises, que não se regulam pelo relógio, mas pela transferência. 
Trata-se de abrir no tempo os tempos das transferências que são tempos de 
transposição e transformação (POULICHET, 1996, p. 08) 

   

Dessa forma, observa-se que a psicanálise não analisa o tempo em si, mas o decorrer 

de uma situação, ou seja, da realização dos acontecimentos, comportamentos e ações 

psíquicas. Essa situação está na literatura em um contexto onde há um analisando que é o 

personagem e toda situação vivida por ele e contada, muitas vezes, pelo próprio, que narra, 

através de sua consciência ou através do narrador. O analista, no caso, é o leitor, que passa a 

analisar, no decorrer da narrativa, a situação do personagem e a evolução e desfecho do seu 

problema. Quanto ao analisando real Poulichet diz que: 

 
Um analisando toma a palavra. Você ouve, não um sentido, nem um contra 
senso, nem mesmo apenas um duplo sentido, mas uma série de 
temporalidades que atravessam em todos os sentidos uma fala. Então a sua 
escuta é, de fato, flutuante, já que ela flutua entre vários tempos: não só 
como uma fantasia, que, segundo Freud, flutua entre três tempos: presente, 
passado e futuro, mas ainda com uma atenção prestada a ordem de 
sucessões, continuamente aberta e desdobrada em simultaneidades. E a todo 
instante cada fragmento de fala pode cruzar outro fragmento aparentemente 
heterogêneo, informá-lo e transformá-lo. (1996, p.13) 
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Percebe-se que, assim como na vida real, esse derramamento é expresso na 

literatura, especialmente no romance contemporâneo, tanto na fragmentação, como é o caso 

de Memórias sentimentais de João Miramar , de Oswald de Andrade e A festa, de Ivan 

Ângelo. No cinema, através do filme Amnésia, do diretor Christopher Nolan, e outros. Nas 

narrativas citadas não há um tempo decorrido para os fatos, eles vão sendo literalmente 

jogados na narrativa e o leitor se encarrega de dar a devida coesão ao conteúdo lido. 

Portanto, na literatura atual o tempo é apresentado através do foco narrativo, uma 

vez que, no romance contemporâneo, o narrador usa o fluxo da consciência como se observa 

em Vidas Secas, através de um narrador onisciente de focalização multiseletiva que 

externaliza para o leitor o conflito interior vivido pelos membros da família de Fabiano e por 

ele próprio, como fica evidente no episódio Cadeia, onde  esse personagem dialoga consigo 

mesmo sobre à realidade vivida. 

Em Bichos, há uma visão uniseletiva, uma vez que cada narrativa tem seu próprio 

núcleo ligado apenas ao protagonista. Cada personagem se diz através da memória que lhe é 

colhida nos momentos finais de suas vidas, numa trajetória introspecta e reflexiva como se vê, 

entre outros, em Nero, Senhor Nicolau e Bambo.  

Ressalta-se também que a oralidade presente na narrativa moderna contribui para 

esse fenômeno e reforça o corte entre a linearidade da história e a intrusão do narrador, que 

mistura os tempos presente, passado e futuro, como também a consciência do narrador vai se 

encontrar com a do leitor, num jogo de diálogo e refacção textual, como se pode ver no 

fragmento a seguir: 

Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça. Forjara 
planos. Tolice, quem é do chão não se trepa. Consumidos os legumes, 
roídas as espigas de milho, recorria à gaveta do amo, cedia por preço baixo 
o produto das sortes. Resmungava, rezingava, numa aflição, tentando 
espichar os recursos minguados, engasgava-se, engolia em seco. 
Transigindo com outro, não seria roubado tão descaradamente. Mas receava 
ser expulso da fazenda. E rendia-se: aceitava o cobre e ouvia conselhos. Era 
bom pensar no futuro, criar juízo. Ficava de boca aberta, vermelho, o 
pescoço inchado. De repente estourava: 
- Conversa. Dinheiro anda num cavalo e ninguém pode viver sem comer. 
Quem é do chão não se trepa. (Vidas Secas, p. 92) 

 

A oralidade e o narrador intruso dão ao discurso a veracidade necessária, além de 

aproximar o leitor do conteúdo. São usadas expressões orais ao mesmo tempo em que o 

narrador, através da manipulação discursiva, leva o leitor a partilhar de sua opinião a respeito 

dos personagens. O tempo está presente diante da memória de Fabiano ao lembrar da tentativa 
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de economizar. O tempo passado vem mais uma vez à tona nos verbos “consumidos”, 

“roídas”, que se encontram com o presente no momento em que o personagem tenta arrumar a 

solução do problema presente, o que se observa nos verbos “ recorria”, “cedia”, 

“resmungava”, “engasgava-se” etc. e se vê o seu conflito na certeza da inferioridade perante o 

poder do patrão. 

Assim o tempo é transmitido, distribuído nas obras, em várias facetas. Estamos 

diante de duas obras que trazem essencialmente a condição de ser e estar do homem no 

mundo, além de evidenciar o ciclo vital de várias formas.  

Em Vidas Secas, a natureza é lida pelos personagens que têm suas vidas ligadas 

diretamente ao tempo e ao espaço, porque é o tempo entendido como estados diferenciados do 

clima que condiciona tempo de estadia da família no espaço. A cronologia do tempo é 

mostrada nas estações do ano. Assim o tempo se torna responsável pelo sustento da família de 

Fabiano, o que se evidencia no episódio inverno, ao qual é dado a condição não só de tempo 

decorrido como expressão da natureza, mas de personagem que influencia diretamente na vida 

dos outros seres.  

Em Bichos, o tempo e o ciclo vital também estão intimamente ligados à vivência de 

cada um dos personagens, haja vista que a maioria dos contos começa exatamente no 

momento da morte e a natureza acompanha toda essa passagem. Dessa forma, Torga coloca 

como natural o fenômeno da morte e desfaz o mistério e o espaço que separa a vida e a morte, 

evidenciando a lei da natureza de que tudo tem seu tempo e que um morre, fertiliza a terra 

para um outro nascer. 

 No discurso torgueano, a afirmação da vida e da morte e a nivelação entre os reinos 

universais são naturais perante o ciclo vital. Sua narrativa baseia-se no ciclo da vida através 

do tempo lido pela própria natureza, ou seja, a narrativa traz situações vividas pelo humano, 

relacionadas diretamente ao tempo como se esse e a vida do homem não se desvencilhassem 

nunca, essa situação é evidenciada no conto Madalena em que  fica evidente a relação do sol 

com a vida do seu filho: 

 

Queimava. Um sol amarelo, denso, caia a pino sobre a nudez agreste da 
Serra Negra. As urzes torciam-se à beira do caminho, estorricadas. Parecia 
que o saibro duro do chão lançava baforada de lume. [...] Galgada a custo a 
última rampa, Madalena encarou com terror a imensidade da montanha 
descarnada e hostil.[...] Começara sentir as dores de madrugada, vagas e 
distantes, quase gostosas.[...] Suava em bica. Escorria das fontes à sola dos 
pés. O sol já não estava a pino. Ia caindo agonizante, para os lados do 
Marão. A última dor morrera a um segundo, ou  há horas, ou há semanas? 
Não sabia. Sabia, sim, que o sofrimento se apagara de vez e a deixara, como 
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deixa o cortiço o enxame que parte.[...] com fetos verdes limpou-se. Depois 
deixou cair aquele pano sujo no charco onde o filho dormia. O pé, sem ela 
querer, foi escavando e arrastando a terra. Aos poucos, o seu segredo ia 
ficando sepultado. O pé tentava deslocar, agora uma laje que estava ao lado. 
Era pesada de mais. E as mãos ajudaram. O sol, cada vez mais baixo, 
lançava os últimos avisos de sua luz. E os olhos de Madalena viram claro. 
Eram horas de regressar. (Bichos, 1995, p. 39 - 45) 

 

Observa-se que o sol está claro e quente quando Madalena sai de casa ao sentir as 

dores do parto. O sol representa, entre outras coisas, a vida e o tempo, a claridade do dia. Até 

aí o filho de Madalena não havia nascido, portanto não o encarava na condição de morto. 

Quando ela acaba de parir e percebe o filho morto, simplesmente o enterra, enquanto o sol se 

põe. Esse pôr do sol representa a morte da criança, enterrada pela mãe, representa também a 

escuridão da alma de Madalena naquele momento. O sol morre para nascer em um outro dia. 

Essa relação de intimidade entre homem e natureza com o acompanhamento do tempo está 

presente em toda obra, ou seja, o ciclo da vida, através do tempo é lido pela própria natureza e 

transmitido ao homem que, nesse ciclo, liga-se direto com a flora e a fauna em que se fundem 

e alimentam a terra para que o ciclo continue, como se observa no conto Cega Rega: 

 

É difícil  isso de começar num monturo e só parar na crista de um 
castanheiro, tem que se lhe diga. É preciso percorrer um longo caminho. 
Embrião, larva, crisálida. Todas as estações do inégrume calvário da 
organização. [...]  
-  Já hoje vi uma cigarra. 
- É tempo dela. 
[...] Ninguém mais ficaria a conhecer as funduras dos abismos em que se 
debatera. Protoplasma, lagarta, ninfa.Quase que sentia ainda no corpo as 
fases da transfiguração. Mas pronto, chegara! Agora era receber o calor do 
presente, e cantar. 
A primavera estava no fim e o estio ia começar. As cerejas pontuavam as 
veigas de sorrisos vermelhos. As searas, gradas de generosidade, aloiravam. 
Contentes os ramos relaxavam os músculos crispados, já esquecidos da 
ventania do inverno.[...]O camponês reclamava, mas nenhuma força 
humana ou desumana a fazia calar. Porque a fome era triste e os dias 
passavam velozes. [...] Muita alegria tinha tal bicho 
- A alegria passa-lhe a deixar vir o inverno. 
- E temo-lo ai não tarda muito. 
Que as folhas do calendário, como as das árvores, fossem caindo e que os 
ceifeiros lançassem as gadanhas ao trigo maduro. 
O poeta! Louvado seja Deus! Até que enfim lhe aparecia um irmão!. Um 
irmão que sabia também que cantar era acreditar na vida e vencer a morte. 
- A morte que a espreitava já, com os olhos frios de outubro. (Bichos, 1995, 
p. 85 - 88) 

 

Observa-se no fragmento não só a passagem do tempo, mas como a vida da cigarra 

está ligada a ele, cuja cronologia é evidenciada pela própria natureza. É a comunhão de fauna, 
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flora e tempo assim como a vida do homem que se funde para mostrar o mundo. A difícil 

tarefa de nascer e de sobreviver, de cumprir a missão de ser na terra até o dia da morte que 

começa logo ao  nascer. O conto mostra o curto espaço de tempo entre a vida e a morte, 

enquanto a natureza acompanha e participa de cada fase da vida morrendo e renascendo a 

cada estação do mesmo jeito que o homem nasce e morre para nascer novamente, à 

semelhança de um ciclo sem começo ou fim.  

Na problemática de Vidas secas, Graciliano coloca o ciclo da vida através da família 

de Fabiano, traçando um elo entre o homem e o tempo, quando a natureza também os conduz 

a um entendimento íntimo. Tanto em Bichos quanto em Vidas Secas se evidencia a unificação 

do homem com a natureza bem como seus defeitos, virtudes e saberes naturais que são postos, 

não em hipótese ou pensamento, mas em fatos, o que se evidencia na observação de sinhá 

Vitória em O Mundo Coberto de Penas, ao perceber que as arribações “matavam o gado”. 

  O tempo cronológico em Vidas Secas é expresso através da vivência dos personagens 

e da leitura que esses fazem da natureza como se dá no episódio Mudança, quando Fabiano e 

sinhá Vitória observam se vai chover, enquanto o narrador fala das estrelas ou do sol 

mostrando se é dia ou noite, o mesmo acontece no episódio Fuga, quando a vegetação sinaliza 

a chegada da seca.  

Em Bichos, encontra-se o tempo predominantemente psicológico, pois a narrativa 

sempre começa do fim, ou seja, é no momento da morte, quando os personagens fazem uma 

retrospectiva da vida para o leitor partilhar de sua saga, enquanto ser no mundo, que se dá a 

história. Há exceções como Jesus, que não está agonizando, mas ao terminar sua aventura 

adormece no colo da mãe.  

No conto Madalena, não é a protagonista que morre, mas o seu filho. O que é 

interessante observar nesse conto é que a vida do filho de Madalena está ligada ao tempo. O 

conto Cega-Rega mostra um tempo cronológico, acompanhando a vida da cigarra do 

nascimento até a morte em comunhão com a passagem do tempo através da natureza e das 

estações do ano e da cigarra na saga de todo ser, desde a formação no ovo até a morte. 

Assim, as obras trazem não um tempo, mas tempos, ou seja, há um entrelaçamento 

de tempos vivido, percorrido, observado, narrado e sentido que dialogam com o leitor, numa 

perspectiva de interação e cumplicidade. Os personagens atravessam as rasgaduras da trama 

do tempo através dos lapsos de memória, especialmente em Bichos, quando os personagens 

percorrem toda a sua vida. Essa rasgadura se daria através da memória que, a partir de um fato 

presente, resgata o passado ou uma determinada situação faz a volta ao tempo. Nessa 

perspectiva, Freud apud Poulichet (1996, p. 22) afirma que “a memória está presente não uma 
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vez só, mas várias vezes, é que ela se compõe de várias espécies de signos”. Percebe-se, 

através de Freud, que a memória se faz de fragmentos que vão se juntando e dando vida a uma 

realidade nova.  

Nos contos da narrativa torgueana, é constante essa rasgadura no tempo, tanto pelo 

narrador quanto pelos personagens como em Tenório, Bambo, Morgado e todos os outros, a 

perspectiva de Torga é exatamente encurtar o tempo e evidenciar como estão próximas vida e 

morte e que o tempo é apenas uma situação, uma circunstância, que não transcorre, apenas se 

evidencia na resolução dessa situação. Assim, tanto Vidas Secas quanto Bichos comungam de 

uma mesma perspectiva e usam o tempo como parte integrante da obra, passando ele a ter 

status de personagem, tal é sua importância dentro do contexto narrativo. 

 

 

4.5  FOCO NARRATIVO 
 
 Sabe-se que a narrativa existe desde que existe o homem e que entre os fatos narrados 

e o público sempre se interpôs um narrador. Mesmo na oralidade, cada narrador possui um 

modo especial de contar sua história. Na escrita não é diferente, o estilo permite se mudar o 

foco narrativo sempre que for da intencionalidade do autor. O foco narrativo depende da 

estética usada pelo autor. 

De acordo com as idéias de Leite (2002), o foco narrativo pode está direcionado em 

diversos ângulos, conforme intenção do autor, formando vários tipos de narradores. Camilo 

Castelo Branco, em Amor de Perdição, coloca um narrador onisciente para contar a história, 

já em Amor de Salvação põe um narrador testemunha, mudando a focalização.  

Em Memórias póstumas de Braz Cubas, de Machado de Assis, apresenta-se um 

narrador personagem que rememoriza sua história já na condição de morto e ao mesmo tempo 

protagoniza a história, já em A cidade e as serras, de Eça de Queirós, apresenta-se um 

narrador personagem que conta a vida do outro, ou seja, José Fernandes conta a história do 

protagonista, Jacinto, sendo assim, um narrador testemunha e, portanto, acima de qualquer 

suspeita. Já não se pode dizer o mesmo de Bentinho em Dom Casmurro, que partindo de suas 

lembranças, conta apenas sua versão dos fatos.  

A intenção machadiana, ao que parece, era colocar Bentinho sob suspeita, pois 

enquanto no Realismo predomina a narrativa em 3º pessoa, Machado coloca nessa obra um 

narrador em 1ª pessoa, para que seu discurso fique sob suspeita, isso por vários motivos, um 

deles é que assim o leitor terá apenas uma versão da história, vista pelo olhar de Bentinho.  
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Walter Benjamim(1994) vê o narrador como quem participa e divide com o receptor 

seus anseios e receios. O narrador tem sua própria filosofia e autenticidade de ser e ao mesmo 

tempo tenta dar ao leitor a direção para que ele encontre a si mesmo. De certo modo, o 

narrador exposto nas obras comunga com essa perspectiva. 

 Ainda de acordo com Leite (2002), na onisciência seletiva múltipla, não há 

propriamente um narrador. A história vem diretamente através da mente das personagens, das 

impressões que os fatos e as pessoas deixam nelas. Dessa forma observa-se que Vidas Secas 

contém essa perspectiva uma vez que a expressão interior nos chega através do fluxo da 

consciência dos personagens, o que pode ser visto, entre outros, nos episódios Baleia, Cadeia, 

Contas e Fabiano: “Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um bicho, capaz de 

vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha__ e ali estava, forte, até gordo, 

fumando o seu cigarro de palha”. (Vidas Secas, 1999, p. 18) 

Em Bichos encontra-se a onisciência uniseletiva em alguns contos. A narração ocorre 

conforme o pensamento de um personagem em particular, ou seja, em cada conto a evidência 

é apenas do personagem principal. Esses aspectos são vistos em contos como Nero, Mago, 

Miura, Madalena: 

 
Meteria agora no segredo a Ludovina, a sua amiga de Ordonho, porque de 
todo não poderia governar-se sozinha em semelhante aflição. Em casa dela 
teria o filho. E depois... Depois... Ah, mais a sede cortava-lhe o tempo ao 
meio! O futuro para um lado, vago, distante e irreal; o presente para o outro, 
urgente, positivo. Água! Tivesse ela a mão a fonte da Tenaria, um olho 
marinho que fartava os lameiros e ficava na mesma, água a jorros com que 
matar a sede da boca, do peito, da barriga, do corpo inteiro, e tudo seria 
simples... (Bichos, 1995, p. 43) 

 

 Nas duas obras tudo que se sabe dos personagens é dito pelos próprios, através dos 

pensamentos como é o caso de Miura que, decepcionado, humilhado, constrangido, entrega-se 

ao gume da faca, desconstruindo, assim, a imagem do “herói” toureiro. Também se vê essa 

concepção em Baleia que, decepcionada, agredida, não sabia direito o que estava 

acontecendo, tinha vontade de morder Fabiano, mas não o fez, reforçando a idéia de que, em 

qualquer situação, o cachorro é realmente o melhor amigo do homem e que esse, apesar de 

sua condição racional, nem sempre é melhor que o animal. 

 

 

4.6  OS PERSONAGENS E A SIMBOLOGIA DOS NOMES 
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Os personagens, das partes que compõem o romance ou narrativa, são o ponto chave 

uma vez que é através deles que se estende todo o enredo. Suas ações formam o tecido 

textual. Há no romance de ação a ênfase ao acontecimento, do fato, mas mesmo aí o 

personagem se evidencia, não podendo, porém, desvencilhar-se completamente o romance de 

ação e de personagem, contrariando assim a opinião de alguns teóricos do assunto.  

No romance de personagem, a ação lhe é servil, sua percepção de mundo assim como 

sua condição de ser e estar no mundo ficcional, tanto no que se refere ao psicológico quanto 

ao social e econômico, é o que vale para o enredo e são também esses aspectos que irão 

provocar o leitor, aspectos esses que são evidenciados tanto em Vidas Secas quanto em 

Bichos. No entanto, nas obras estudadas, esses seres vão estar, o tempo todo, em comunhão 

com o espaço, e com o tempo, ou seja, esses dois fatores naturais vão estar dialeticamente 

representados pelos personagens em um processo de inter-relação mútua.  

Assim como o discurso depende da estética, os nomes dos personagens também 

correspondem ao propósito da narrativa Os nomes escolhidos pelos autores para os seus 

personagens nem sempre são escolhidos de maneira aleatória, em alguns casos eles são 

complementos da narrativa e tão importantes quanto o espaço, o tempo e os próprios 

personagens.  

Abre-se aqui um espaço para que antes de falar dos nomes dos personagens das duas 

obras chamar atenção para seus autores. Se há coincidência, essa pode está no amplo contexto 

que ela compõe. Abriremos nossa análise direcionando o leitor para o sobrenome dos autores 

em questão. Ao adquirir o sobrenome Ramos, Graciliano não almejava se ver tão 

profundamente ligado a terra, tanto no sentido de nacionalidade e regionalidade quanto no 

sentido telúrico e ecológico, se fazer semente a partir do momento que o faz com seus 

personagens e iguala-os no contexto universal de vida.  

Por outro lado, vamos observar em Torga não um nome, mas parte de um pseudônimo 

que também transmite a sua intimidade com a terra tanto nacional, uma vez que se trata de um 

arbusto de território português quanto no sentido de ser a semente que volta ao seio da mãe 

Gaia. Dessa forma, a identificação de suas obras com a natureza está evidenciada também em 

seus nomes. 

 Partindo para as obras, em Vidas Secas o protagonista Fabiano é um homem rude, de 

poucas palavras e inteligência limitada, é posto à semelhança de um bicho, como fica claro na 

comparação dele com o cavalo, o próprio personagem, no segundo capítulo, se pergunta se é 

homem ou se é bicho e, ao se achar homem, sente medo que alguém possa tê-lo escutado. No 

episódio Festa, nota-se ele acuado feito um bicho que invade um mundo que não é seu, dessa 
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forma ao observar o nome Fab/iano, vê-se que a primeira partícula remete à fábula, que são 

pequenas narrativas que trazem animais com características humanas, o que faz de Fabiano 

um “quase bicho” deixando no leitor a mesma dúvida expressa por ele ao indagar-se se bicho 

ou se homem. 

Ainda nesse contexto se pode ver que sinhá Vitória representa, de alguma forma, um 

“poder submisso”uma vez que, por um lado, não sai do seu “lugar” de mulher, mas que por 

outro assume a liderança da família, é mais inteligente que Fabiano, tanto que faz as contas 

para que ele receba o salário correto, mesmo tendo consciência de que não acontecerá. Sinhá 

Vitória é a transgressão dentro do mundo em que vive, é a que se permite sonhar com o 

melhor, fato que está representado no sonho da cama com lastro de couro. Ela tenta vencer 

suas dificuldades e limites, o que fica claro na luta dela com os sapatos quando os calça. Sua 

feminilidade não se entrega a dureza da vida, ela tenta se elegantar, mesmo sob as “piadas” do 

marido. Sinhá Vitória é a visão futurista, é senhora das decisões como mostra logo no 

primeiro episódio, quando Fabiano pensa em abandonar o menino e ela apenas com um olhar 

o faz ver seu erro. A chegada da seca ela também é a primeira a perceber pela presença das 

arribações.  Ao observar uma passagem do primeiro episódio, vê-se os sonhos de Fabiano 

através da figura de  Sinhá Vitória: “[...] A cara murcha de sinhá Vitória remoçaria, as 

nádegas bambas de sinhá Vitória engrossariam, a roupa encarnada de sinhá Vitória provocaria 

a inveja das outras caboclas. A lua crescia, a sombra leitosa crescia.(Vidas, Secas, p.16). 

 Observa-se no fragmento acima a representação do nome Vitória, na esperança de dias 

melhores, na utopia de Fabiano, a esperança de vencer (grifo nosso) na vida,. Essa 

perspectiva vem acompanhada com a lua nascendo, tornando-se grande perante o olhar de 

quem a observa em comunhão com a vitória sonhada por Fabiano. Sinhá Vitória renasceria 

em si mesma como a fênix e como a lua que se renova em cada fase. 

 Os meninos de Fabiano não tinham nome, portanto não eram nada, ou apenas seres 

viventes, não precisavam de nomes. Os meninos não se sabiam, não se diferenciavam da 

cachorra  e muitas vezes era a ela que recorriam para pedir colo. No entanto, a cachorra se 

chamava Baleia, primeiro porque, segundo a crendice popular, o sertanejo dá nome de peixe 

ao cachorro para que esse tenha vida longa, porém observa-s que a família vivia na seca, não 

tinha água nem para matar a sede e a cachorra tem um nome que se liga diretamente a água, 

além de ser o maior animal aquático, o que mostra a sede de “mar” vivida pela família, porém 

a baleia da história é pequena e “magricela”, o contraste do nome. Também pode se pensar 

que Bal ei a, ao retirar as letras e,i sobrará a bala que a matou. 
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 Em Bichos, Nero é o primeiro conto e o nome do cachorro que vai protagonizá-lo, 

Nero imperou na família sendo a atração principal por muito tempo, ao caçar pela primeira 

vez, estranhou pegar a perdiz, mas ao cheirá-la veio-lhe o instinto e a caça virou um prazer. O 

Nero da história foi um imperador romano que por pouco não se negou a dar a pena de morte 

pela primeira vez, no entanto depois mata até a mãe. O nome impõe respeito como de fato 

deveria ser tratado um imperador ou um cão de caça, porém mostra a decadência do ser e 

assim como Nero imperador, o cachorro também sofreu suas amarguras finais. 

 Mago é um outro conto e também é o nome do seu protagonista, é um gato que, como 

todos, se acomoda no aconchego do lar e na boa vida que a dona lhe pode proporcionar. Todo 

gato é visto como misterioso e dotado de sexto sentido. A história traz um bicho que não 

estava satisfeito com a vida que vivia. A dona não imaginava que o desejo dele de se ver livre 

dela, mas  ao mesmo tempo, o medo de enfrentar o mundo e a acomodação da boa vida, lhe 

impediam de tomar uma atitude. O apego de Mago era à casa e não a dona. Dessa forma, 

Mago, assim como o próprio gato, era um segredo em si mesmo.  

Mago, ao sair da rua, de sua turma e ter trocado tudo por uma boa vida, foi excluído 

pelo grupo e, ao tentar voltar, percebeu que às vezes não é fácil recuperar a condição de 

integrante de uma sociedade. Seus amigos não o reconheciam assim como ele também já tinha 

sido corrompido pelo outro lado do ser. A denominação mago na vida real representa um 

homem misterioso, místico que tem uma percepção aguçada do mundo como é da natureza do 

gato, portanto Mago, o gato, não poderia ter outro nome. 

 Encontra-se agora Madalena, uma moça sozinha e mãe solteira, “errara”, se entregou 

a um homem sem casar, coisa que a sociedade jamais aceitaria, por isso ela resolve se livrar 

do ”estorvo” e do seu “pecado”, um segredo dela e de Deus. Madalena remete a Maria 

Madalena da Bíblia, só que com um pouco de ironia, porque enquanto a Madalena bíblica era 

uma mulher boa, generosa e de muito amor, a Madalena torgueana é uma mulher seca, triste e 

que, indiretamente, comete um infanticídio, primeiro por ser fraca ou de instinto ruim e 

segundo porque a sociedade leva às pessoas a fazerem coisas das quais podem se envergonhar 

e se arrepender por toda vida, em nome da falsa moral e dos bons costumes que, na realidade, 

são maus. 

 Vê-se em Madalena a condição da mulher na sociedade, no caso dela, um “erro” 

cometido. O homem com quem ela se deitara apenas cumpriu seu papel. Ela era culpada e 

carregaria a mácula de sua ação insana e suja; seria rejeitada e vista pela sociedade como a 

perdida. Vê-se um sol, macho dominador, opressor, enquanto Madalena é a fêmea, fertilizada, 

explorada pelo homem como uma estrumeira “servir-lhe apenas de estrumeira, consentir que 
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se utilizasse dela como de uma reca”(Bichos p.40). Nesse sentido há a comunhão com Gaia, 

grande útero, explorado pelo homem que lhe rouba os últimos escrúpulos, e com a chuva, 

também feminina, que, solidariamente, mataria a sede de Madalena, a sede de água, de 

justiça, de carinho, de compreensão e de dignidade.  

 Morgado, protagonista de um outro conto era um jegue e viveu aquilo que se vive em 

todo começo, o único a acompanhar o patrão, tinha boa comida até que esse partiu e o deixou 

sozinho para morrer. Morgado carregou as riquezas do dono a vida inteira, que o tinha 

comprado por dezessete libras. Morgado, na concepção portuguesa, significa o primogênito, o 

herdeiro, no caso dele foi ao contrário, ele morreu para salvar o patrão, pois esse foge na hora 

do perigo e  ainda lamenta pelo que pagou pelo jegue. Nem lembrou que ele o tinha carregado 

nas costas durante toda vida, como o trabalhador que é explorado a vida inteira e na hora que 

mais precisa é mandado embora, por isso um jegue como personagem do conto. Observando o 

nome do jegue vê-se que a primeira sílaba Mor corresponde a mor-te. 

 Bambo era um sapo que “foi criado ao Deus dará”, e representa o vagabundo, não 

tinha casa nem emprego, sua vida, para a maioria, seria desequilibrada. O nome Bambo 

remete a algo que não tem equilíbrio, que não é fixo, algo que não pára, está sempre se 

movendo ou que não tem sustentação, tal qual era a vida do personagem e de muitos que, 

como ele, não têm residência fixa. Bambo retrata aquele que não tem patrão, o arquétipo do 

vagabundo que também é reconhecido em Carlitos8 e que, como ele, também leva sua própria 

vida, não é visto pela sociedade, mas também a ignora, vive de modo autêntico autônomo e 

anônimo. 

Um outro personagem de Bichos é Tenório, o galo, nome que não foi posto por acaso. 

Se observarmos o tenor-io pode ser um cantor de ópera. Na narrativa o canto dele é o núcleo 

do enredo, juntamente com a reflexão da condição de cada um na terra. Através desse conto 

percebe-se a lei da vida, um sai para que o outro assuma o seu lugar, isso acontece no terreiro 

quando o pinto torna-se galo e o pai precisa ser morto. O conto remete também à mitologia na 

perspectiva de que o filho sobrevive ao pai pela morte como Zeus e Édipo9.  

Entre os bichos encontra-se Jesus, ele está no meio do livro e dá a vida a um 

passarinho, simbolizando a liberdade. Jesus no conto ainda é menino, o que remete à 

esperança, à vida, ao futuro, e, quem sabe à salvação da sociedade, ou dos seres apresentados 

                                                 
8 Personagem criado por Charles Chaplin 
9 Zeus teve que matar o pai Cronos, de quem era o caçula, para assumir o seu lugar uma vez que teria sido 
devorado pelo mesmo, porque o pai sentia-se ameaçado de perder o trono para o filho. Édipo mesmo em 
condições diferentes ,(sem ter conhecimento da verdade), mata o pai  sem o saber, casa-se com a mãe e assume o 
reino que era do seu pai. 
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pelo autor na sociedade dos bichos. Jesus foi posto na obra entre bichos e homens assim como 

Cristo também veio ao mundo e viveu entre bichos e homens. O menino sobe numa árvore e 

pára por três vezes, à semelhança das quedas sofridas por Cristo no caminho do calvário. 

Torga coloca, numa sociedade corrompida pelos homens, a imagem de Cristo menino como 

uma possível solução para o mundo que aí está. 

 Ainda encontram-se na obra torgueana bichinhos miúdos como o Cega-Rega: pessoa 

tagarela que fala alto e muito, portanto não teria nome melhor para se colocar em uma cigarra 

e contar uma história. Há também nessa bicharada o Ladino, pássaro bonvivã que tem medo 

de voar e só o faz quando a mãe, não agüentando mais, o empurra do alto, e a partir daí  ele 

pega gosto pela vida. Paquerador, tinha muitos filhos mas nunca assumiu nenhum e vivia a 

vida muito bem vivida. Ladino significa alguém astuto, esperto, o que tem tudo a ver com a 

personalidade do protagonista e de muitos bonvivãs humanos do mundo real. 

 Na arca torgueana encontra-se também Farrusco, um melro (passaro preto e cantador) 

também significa uma pessoa sagaz. No conto, ele usa seu canto sonoro para dar consciência a 

Clara, uma ranzinha, a chama para a vida. Farrusco, com seu canto, representa também o 

escritor que, através do canto literário tenta acordar o homem para o mundo, como o fez 

Farrusco na sociedade em que vivia.  

Nessa perspectiva de bicho consciente também encontramos Miura, o touro, que se 

entrega ao gume da faca depois de ser humilhado. Mais uma vez fica expressa a ironia, 

quando um animal tão forte quanto o touro, porém indefeso, é morto pelo “fraco” homem. A 

partícula do nome Miura, que remete à miudez, quando se trata de um animal grande e forte, 

mas que se torna fraco diante da maldade humana. Através de Miura, Torga desconstrói a 

imagem do herói homem, pois o leitor passa a perceber o outro lado da moeda, como a faca 

de dois gumes que é fincada no pescoço do touro, representando simbolicamente o bem e o 

mal que compõem o ser humano. 

 Caminhando entre bichos e homens encontramos o Senhor Nicolau, um homem que 

passa a vida a colecionar insetos, alfinetando-os nas costas e os prendendo nas caixinhas. No 

final da vida, a lei do retorno  ele termina sendo medicado com uma injeção nas costas e ainda 

espera que em sua “caixa”, sua última morada, não esqueçam de colocar também o seu nome, 

ou seja, de etiquetá-lo, assim o autor mostra mais uma vez a igualdade do homem e do animal 

e de nossa pequenez perante o inexorável.  

Ramiro, um homem ligado a terra e aos animais, se sentia o próprio animal, esse 

aspecto remete a Fabiano, mas o nome Ramiro também leva-nos ao ramo,  ligado, portanto, a 

terra como é o personagem e evidenciando o telurismo do autor. Nessa perspectiva tanto 
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Ramiro quanto Fabiano expressam diretamente a flora e a fauna e reafirmam a condição 

ecológica das obras. 

 E finalmente encontramos Vicente, o corvo, pássaro preto que simbolicamente é um 

animal que ver além e, por ser preto, traz a introspecção e o mistério. No conto, Vicente é o 

insubordinado que desafia o poder de Deus ao fugir da arca, é aquele que ao se rebelar pode 

levar os outros a verem com os seus olhos, ou seja, a também agirem perante o opressor. 

 Vicente é o símbolo do conhecimento. Dessa forma remete a Prometeu o deus 

insubordinado que desafiou o poder divino para levar o fogo ao homem. Vale salientar que o 

protagonista Vicente é aquele que, semanticamente, (Vi) ver (cente) e sente. Dessa forma 

encontra-se em Vicente os olhos do próprio Torga, que pela rebeldia literária também desafia 

“Deus”, o poder autoritarista que tolha a liberdade de expressão. 

Ao término da observação dos bichos de Torga, percebe-se que se trata de toda 

sociedade, com todas as classes e personalidades que lhe são permitidas, também, a condição 

do mundo dos excluídos e a relação entre opressores e oprimidos, em especial no conto 

Vicente, a condição deflagrada pelo militarismo salazarista, vigente a partir de 1927, em 

Portugal. 

Portanto, Vicente é o insubordinado que lutou contra o poder do deus Salazar; a arca é, 

na verdade, o próprio Portugal, e os bichos, o povo português, que têm a esperança de que 

algum  “Vicente” venha a desafiar o poder, tirá-los do marasmo de lago e devolvê-los ao mar. 

O lago, nesse contexto, seria a impotência do povo perante o poder da ditadura militar que 

dominava Portugal na época, enquanto o mar significa a liberdade para o povo Português. 

Nesse sentido, fica evidente a perspectiva alegórica e fabulista da obra, que pela sua riqueza 

simbólica reforça o olhar ecológico do autor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 Em consonância com os elementos apresentados e argumentos levantados, observa-se 

que, em se tratando de literatura, cada criador mostra sua visão de mundo daquilo que o 

rodeia. Dessa forma, nação, povo, cultura, sociedade, economia, política, meio ambiente e 

tudo mais que atinge a condição humana pode ser analisado pela literatura. Assim, todas as 

nações em todas as formas estão na literatura, uma vez que o mundo de cada um é feito de 

uma fusão do externo com o interno, e isso se reflete na arte literária.  

O mundo é um todo que se divide na visão de cada um que o escreve, é algo particular 

para cada indivíduo que o apresenta. Dessa forma, é a estética que diz o mundo de cada um e 

esse, sempre foi visto, literariamente, no sentido homem e no sentido Terra, e agora se 

evidencia isso, inclusive a preocupação, já manifestada por muitos, no tocante ao meio 

ambiente. Consoante a esta perspectiva, a Ecocrítica evidencia esse contexto e analisa esse 

comportamento literário através da crítica.  

As instituições, no contexto do desenvolvimento capitalista, pregam a preservação do 

meio ambiente tal preservação é também imposta ao povo. Sabe-se, porém, que é necessário 

uma nova conscientização de todo ser humano quanto ao bem estar do planeta, mas resta-nos 

a pergunta: quantas ações ou verdadeiras ações do sistema capitalista há, nesse sentido, uma 

vez que, em nome do poder, o homem é levado a não ver o outro, pelo menos como deveria? 

Esses aspectos estão presentes na História e nas conquistas feitas pelo homem.  

Nesse argumento, o sistema age em circunstâncias mais diversas e começa pela 

tomada do espaço, depois se torna uma prática, uma vez que o homem é insaciável pelo 

poder, assim vê-se que a conquista se tornou um sistema, um modo de vida desde que o 

homem a descobriu. Ela tornou-se um “vírus” que contamina e destrói, pois no contexto atual 

ela se tornou a impossibilidade de mudar a situação dos países latino-americanos, 

particularmente, e do mundo de um modo geral.  

Quando se fala de conquista, não nos referimos só às de terras nem só às passadas, 

mas a tudo que o homem pensa em conquistar em nome do poder e que não permite sua visão 

para o semelhante, o coisificando, marmoreando seu coração no que se refere à situação 

alheia. Em nome da conquista, o homem é capaz de tudo; as mortandades e os genocídios 

passados, de certa forma, continuam mascaradamente, pois ao roubar o dinheiro da verba de 

um hospital público, como fazem alguns políticos, eles, indiretamente, estão praticando o 

genocídio, assim como colocar produtos nocivos em embalagens de alimentos que serão 
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consumidos por milhares de pessoas, inclusive crianças também é uma prática de genocídio 

em nome da própria ganância e sede de ter cada vez mais, sem importar-se com o outro. 

 Vivemos hoje em um contexto de uma das mais fortes e violentas globalizações já 

vistas na História. Violenta, não pelas invasões e mortes como antes, mas pela guerra 

psicológica hoje travada externa e internamente, ou seja, tanto entre as nações quanto entre os 

povos de cada nação.  

Antes se tinha a vida invadida pelo outro que vinha para se apossar e “conquistar” os 

bens, hoje, somos invadidos dentro de casa pelos meios de comunicação que, ao mesmo 

tempo em que nos coloca frente ao mundo, com uma quantidade ilimitada de informações em 

uma  velocidade meteórica, também oprime no sentido de fazer pensar de acordo com os 

interesses do que está por trás desses meios de comunicação de massa, hoje, responsáveis pela 

proliferação da “má cultura”. Percebe-se, portanto, uma cultura alienante que não dá ao 

indivíduo o direito de pensar, expressando a “não ética” da indústria cultural, que corrompe o 

eu de cada um. 

Embora diante dessas realidades catastróficas atuais e do exposto nesse estudo, 

percebe-se que, na verdade, o sujeito social perde o contato, não literal, mas sentimental com 

o meio ambiente. A busca do bem ou de bens o cega perante o mundo em que vive e se nega a 

ver o que o cerca e de falar do bem que o faz “ser”.  

Dessa forma, é preciso uma retomada de consciência no intuito, não de ver o mundo, 

mas de reparar nele, de cuidá-lo, para que possamos continuar admirando a linha do horizonte 

que corta o oceano;  sentindo o carinho do vento no rosto;  podendo cantar mágoas, prazeres e 

desejos na presença solitária e magnífica da lua; poder fazer brilhar os olhos através das 

mariposas celestes, enfim, sentir o perfume e o odor do universo e contemplar o “simples” 

fato de estar vivo. 

Percebe-se que, ao longo dos tempos, os grandes nomes da literatura universal sempre 

se preocuparam com esses aspectos  também no sentido ambiental e de Terra, tanto no que diz 

respeito à pátria quanto no sentido de vida e mãe, mesmo que esse não fosse o ponto chave de 

suas obras. Assim atentemos para nomes e obras como Os miseráveis, de Vitor Hugo, que 

mostra a condição de vida do homem no mundo e no espaço e as peripécias de escapismos 

para se manter “ser”e não se coisificar perante a corrupção.  

Torga e Ramos trazem o que há de mais profundo no humanismo, relacionam o tempo 

e o espaço ao ser, mostram o que o homem tenta esconder em si mesmo e o olhar desse para o 

mundo e para o outro. Esses autores souberam, como poucos, se colocarem em vários lugares 
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e olharem o mundo por vários ângulos, assim como para a cultura não só do seu país, mas da 

relação humana em nível planetário.  

Como verdadeiros narradores testemunha de uma narrativa, eles se fizeram narradores 

do seu mundo, de sua época, das acomodações e inquietações humanas. Como médico, Torga 

viu o ser biológico e, como homem, não se furtou a pesquisar e observar o ser social, político 

e humano.  

Graciliano, como sertanejo e vítima da opressão do poder tanto na condição de homem 

comum quanto na de político, expôs sua visão perante a realidade da vida. Uniram, assim, o 

homem como um todo e apresentaram-no através de suas obras, colocando-o no seu devido 

lugar, junto à terra e ao animal, não como ser superior a esses, mas como elemento que 

complementa, juntamente com eles, a complexa composição do universo. 

Assim espera-se que este estudo, embora não sendo um todo acabado, possa contribuir 

com todos que se interessem pelo estudo do meio ambiente numa atitude de respeito e na 

busca de cidadania bem como os que queiram se aprofundar no estudo ecocrítico ou na 

revelação de obras dos autores em questão. 
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