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Resumo 
  

 

 

 Este estudo consiste numa análise comparativa entre Vidas 

Secas de Graciliano Ramos e seis fotografias de Sebastião 

Salgado que constam no livro Terra de sua autoria. As relações 

foram estabelecidas a partir de dois eixos. Considerando a 

estrutura de conto dos capítulos de Vidas Secas, o primeiro 

eixo diz respeito às relações estabelecidas por Julio Cortázar 

entre o conto e a fotografia a partir das noções de 

significação, intensidade e tensão. O segundo eixo se refere 

às imagens do corpo das personagens e dos fotografados como 

elementos significativos na condução da intensidade e tensão 

nas obras comparadas. 
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“E Fabiano queria viver.” 

Narrador de Vidas Secas 
 
 
 

“É uma história constrangedora, pois poucas pessoas abandonam 
a terra natal por vontade própria. Em geral elas se tornam 

migrantes, refugiadas ou exiladas, constrangidas por  
forças que não têm como controlar, fugindo da pobreza,  

da repressão ou das guerras.” 

Sebastião Salgado sobre os fotografados para Êxodos, 
livro de sua autoria, cujo um capítulo é dedicado 

ao êxodo rural na América Latina. 
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Prólogo  

 Este estudo consiste numa análise comparativa entre o 

romance Vidas Secas, 1938, de Graciliano Ramos (1892-1953) e  

seis fotografias de Sebastião Salgado (1944-) que constam no 

livro Terra, 1997, de sua autoria.  

 As relações foram estabelecidas tendo em vista a temática 

comum trabalhada nas duas obras - grosso modo, a problemática 

social do homem com a terra - bem como a estética do realismo 

compartilhada por ambas e, principalmente, a escolha de 

procedimentos narrativos que nos permitem correlacionar a 

estrutura romanesca de Vidas Secas à linguagem fotográfica e, 

no nosso caso específico, às fotografias de Sebastião Salgado. 

 Esses procedimentos narrativos nos conduzem a um ponto 

relevante da pesquisa, que é a análise das imagens do corpo 

projetadas nas obras cotejadas como materialidade da opressão 

social (FOUCAULT, 1979) exercida sobre as personagens, no caso 

de Vidas Secas, e sobre os fotografados, no caso das 

fotografias de Terra. Para este ponto da análise, selecionamos 

quatro capítulos do romance, a saber: Mudança, Fabiano, Sinhá 

Vitória e O menino mais novo.  

 A quase ausência de diálogo entre as personagens de Vidas 

Secas faz com que o silêncio no qual elas estão imersas se 

avulte repleto de significados e, nesse contexto, as imagens 

do corpo adquiram um papel fundamental na composição das 

personagens e da cenografia da obra (MAINGUENEAU, 1995). No 

caso das sete fotografias selecionadas de Terra, haja vista 

ser o ser humano o elemento reiterante nelas, esta ênfase no 

corpo se constitui principalmente por intermédio de dois 

recursos: a restrição cromática do preto e branco e o uso do 

close. O primeiro possibilita a não concorrência entre uma 

paisagem de fundo e o ser humano em foco, já que a imagem será 
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composta pelos tons de cinza, num dégradé do preto ao branco; 

o segundo define, pela escolha do primeiro plano, o tema 

principal da fotografia.  

 Vidas Secas é a quarta obra publicada de Graciliano Ramos 

e insere-se no grupo das produções romanescas que a crítica, 

dentre outras denominações, nomeou Romance de 30 do Nordeste1. 

Assim constituiu-se tendo em vista as características comuns 

compartilhadas por este grupo de obras, principalmente quanto 

à temática, a degradação humana no ambiente sócio-econômico do 

nordeste, e ao estilo narrativo ancorado na estética do 

realismo. 

 Nascido em Quebrângulo, interior de Alagoas, a 27 de 

outubro de 1892, Graciliano Ramos foi descendente de 

proprietários de terras: o avô paterno foi dono de engenho de 

açúcar e sofreu as conseqüências da decadência da produção 

açucareira no Nordeste, e o avô materno foi um próspero 

fazendeiro do sertão pernambucano. Entretanto, Graciliano 

Ramos não teve uma vida abastarda, chegando a aceitar 

trabalhos por necessidade financeira. 

 Exerceu atividades profissionais em várias áreas: foi 

comerciante, tradutor e revisor de texto, colaborador de 

jornais, tais como o Correio da Manhã e o A Tarde, ambos do 

Rio de janeiro, professor de língua portuguesa e de outros 

idiomas. Na instância pública, foi presidente da Junta Escolar 

de Palmeira dos Índios e posteriormente prefeito da cidade, 

 
1    Como bem sintetizou Gilberto Mendonça Teles (1990), em A crítica e o 
romance de 30 do nordeste, são várias as terminologias usadas para 
designar essa produção literária dependendo da ênfase dada a um tipo de 
referencial, como o geográfico, o temporal e o temático, ou, a uma fusão 
deles, como na nossa opção, em que temos como relevantes o referencial 
temporal e o espacial. No grupo de autores, encontram-se ao lado de 
Graciliano Ramos, escritores como José Lins do Rego (Pedra Bonita), 
Raquel de Queiroz (O Quinze), Jorge Amado (Cacau). 
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diretor da Imprensa Oficial do Estado de Alagoas, inspetor 

federal no Ensino Secundário, membro do Partido Comunista do 

Brasil, presidente da Associação Brasileira de Escritores, 

dentre outras atividades. 

 Viveu em algumas cidades nordestinas, tais como Buíque 

(PE), Viçosa (AL), Maceió (AL), Palmeiras dos Índios (AL). 

Estabeleceu-se por pouco tempo no Rio de Janeiro, no ano de 

1914, para onde retornou como preso político em 1936, durante 

a ditadura de Vargas, quando acusado de ser comunista. Desse 

período na prisão surge a obra Memórias do Cárcere. Libertado 

em 1937, viveu no Rio, onde veio a falecer em 1953.   

 Como apontam algumas declarações do escritor, a 

observação da vida do povo e da paisagem nordestinas, em 

decorrência da sua história de vida ligada à terra e ao 

interior, foi material determinante para a sua ficção. 

Graciliano Ramos compartilha, com alguns escritores realistas, 

da idéia de que o escritor só pode se utilizar de um 

determinado lugar, comunidade, classe social como matéria de 

sua ficção se conseguir captar a alma dessas pessoas e 

lugares; e isso, segundo Graciliano Ramos, só pode ser 

alcançado por meio da convivência: “O romancista só pode 

descrever bem o seu tempo e o seu meio. Eu só sinto o 

mandacaru” (Apud ABEL, 1999:289).  

 A obra de Graciliano Ramos consta de livros publicados em 

vida e alguns após a sua morte, dentre estes estão as 

coletâneas de contos organizadas por seu filho Ricardo Ramos. 

Foram publicados em vida: Caetés (1933), São Bernardo (1934), 

Angústia (1936), Vidas Secas (1938), Brandão entre o mar e o 

amor (1942 - Juntamente com Raquel de Queirós, Jorge Amado, 

Aníbal Machado e José Lins do Rego), A Terra dos Meninos 

Pelados (1939), Histórias de Alexandre (1944), Infância 

(1945), Dois Dedos (1945), Histórias Incompletas (1946), 
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Insônia (1947), Histórias Verdadeiras (1951); postumamente: 

Memórias do Cárcere (1953), Viagem (1954), Contos e Novelas 

(1957), Histórias Agrestes (1960), sendo estas duas últimas 

antologias organizadas por Ricardo Ramos, Viventes de Alagoas 

(1962), Alexandre e Outros Heróis (1962), Linhas Tortas 

(1962). Recebeu alguns prêmios, tais como o Lima Barreto, 

1936, com o romance Angústia, pela Revista Acadêmica; o prêmio 

de literatura infantil do Ministério da Educação, em 1937, 

pelo terceiro lugar obtido com o livro A terra dos meninos 

pelados; o prêmio Felipe de Oliveira, em 1942, pelo conjunto 

da sua obra; postumamente recebeu o prêmio da Fundação William 

Faulkner, em 1962, por Vidas Secas.  

 Três de seus livros foram transformados em filmes. Em 

1963 dá-se a produção de Vidas Secas, pelo diretor Nelson 

Pereira dos Santos. O filme recebeu dois prêmios, o Catholique 

International du Cinema e o Ciudad de Valladolid, ambos em 

1981. Em 1971, dá-se a produção de São Bernardo, pelo diretor 

Leon Hirszman e, em 1983, a de Memórias do Cárcere, pelo 

diretor Nelson Pereira dos Santos.  

 A recepção da crítica a Vidas Secas foi na sua maioria 

favorável, entretanto, o impacto da sua estrutura narrativa 

fragmentada ocasionou algumas críticas, como a do ensaísta 

Álvaro Lins (1963), para quem a construção relativamente 

autônoma dos capítulos dessa obra é referida como um defeito 

de técnica narrativa.   

 No entanto, o que faz com que Vidas Secas seja apontada 

como uma das mais importantes obras da literatura brasileira, 

publicada em várias línguas, dentre elas, francês, inglês, 

espanhol, alemão, chinês, finlandês, não é o cunho de denúncia 

social que tanto caracteriza os romances realistas, mas o  

mérito de ter sua linguagem e sua estrutura narrativa 

transformadas numa metáfora da seca e dos homens que nela 
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sobrevivem, resultando numa obra que se constitui a partir do 

equilíbrio altamente elaborado entre o discurso social e o 

estético.  

 A escolha das seis fotografias de Terra para o estudo 

comparativo com Vidas Secas diz respeito não só às 

possibilidades de estabelecermos as relações citadas 

anteriormente, mais também à afinidade do olhar que ambos os 

“autores” lançaram aos excluídos e marginalizados tematizados 

nas suas obras. Tanto Graciliano Ramos quanto Sebastião 

Salgado constroem um ponto de vista comovente e comovido 

acerca dos sobreviventes da seca e dos sobreviventes da luta 

pela terra respectivamente. O tratamento estético vinculado ao 

compromisso social com que fazem isso transformam as obras 

cotejadas em símbolos da luta pela vida e por uma humanidade 

mais justa. 

 Embora Sebastião Salgado situe seu trabalho no âmbito do 

foto-documentarismo, o apuro estético com que os fenômenos 

sociais são apresentados nas suas fotografias tem suscitado 

polêmicas que apontam para o reconhecimento do status 

artístico de sua produção; reconhecimento este que Salgado 

considera irrelevante, tendo em vista ser outra a finalidade 

de suas fotos. Todavia, não faz parte do interesse do nosso 

estudo empreendermos essa discussão - se é ou não arte - 

porque reconhecemos que a escolha estética de Sebastião 

Salgado é responsável pela intensa e inegável poeticidade de 

seu trabalho.  

 Sebastião Salgado, filho de fazendeiro, nasceu no 

interior de Minas Gerais, na cidade de Aimorés, em 8 de 

fevereiro de 1944. Formado em Economia, com mestrado nessa 

área pela Universidade de São Paulo, decide morar em Paris em 

1969, onde prossegue seus estudos na Escola Nacional de 

Estatística e Administração. Entre 1971 e 1973 se estabelece 
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em Londres, onde trabalha para a Organização Internacional do 

Café.  

 Em 1973, começa a trabalhar como repórter fotográfico. A 

partir desse momento, Salgado deixa de exercer 

profissionalmente a economia para dedicar-se quase que 

exclusivamente a seus projetos fotográficos. Antes de fundar 

sua própria agência em Paris, a Amazonas Imagens, trabalhou em 

algumas das mais importantes agências da França, como a 

Magnum, fundada por Cartier-Bresson. 

  Sebastião Salgado tem 5 álbuns fotográficos publicados no 

Brasil: Terra (1997), Outras Américas (1999), Trabalhadores 

(1996), Êxodos (2000) e Crianças do Êxodo (2000). Todos eles 

versam sobre temas dramáticos como o fluxo migratório 

proveniente dos conflitos de guerra, étnicos, religiosos, como 

também a substituição do trabalho manual pelo industrial no 

mundo globalizado.  

 Terra apresenta, como temática central, a condição de 

vida dos trabalhadores sem-terra no território brasileiro, 

mais especificamente nas regiões norte e nordeste, e o 

massacre sofrido por eles no estado de Rondônia, no dia 9 de 

agosto de 1995, e no estado do Pará, no dia 17 de abril de 

1996, em decorrência da ação da polícia militarizada. Captando 

o limiar entre vida e morte, Salgado dá-nos a ver a existência 

de milhares de pessoas que sobrevivem à margem da proteção do 

Estado, abandonadas num contexto desumano de injustiça social, 

que as torna migrantes. No livro, Salgado contou com 

participações ilustres, como a do escritor português José 

Saramago assinando o prefácio e a do compositor brasileiro 

Chico Buarque assinando três letras de música que intercalam 

as fotografias. 

 Iniciando a carreira de fotógrafo em Paris, Salgado teve 

seu trabalho primeiro reconhecido na Europa, onde recebeu 
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vários prêmios, para só depois ser reconhecido e premiado no 

Brasil. Dentre alguns de seus prêmios estão o Eugene Smith de 

fotografia humanista, 1982, França; o Oskar Barnack, 1985,  

Holanda, pelas suas fotografias sobre a seca do Sael, África; 

o prêmio de melhor fotógrafo documentarista do ano concedido 

pela International Center of Photography, 1988, Nova York; o 

troféu Match d’Or, 1993, França, pelo conjunto de sua obra; o 

Centenary Medal e Honorary Fellowship da Royal Photographic 

Society of Great Britain, 1994, Inglaterra; Prêmio a Luta pela 

Terra, Personalidade da Reforma Agrária, 1997, concedido pelo 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, Brasil; Prêmio Nacional 

de Fotografia, 1997, concedido pelo Ministério da Cultura, 

Brasil. 

 Só na década de 90, com o álbum Terra (1997), Sebastião 

Salgado teve seu nome e trabalho realmente veiculado na mídia 

brasileira. Fotógrafo pertencente à vertente do foto-

documentarismo humanista, ao lado de nomes como os de Eugene 

Smith e da contemporânea Ellen Mary Mark, suas imagens visam 

denunciar, como também problematizar o discurso oficial sobre 

determinados acontecimentos. Por isso, suas fotografias entram 

em circulação por meios como jornais e revistas de 

organizações não governamentais, bem como exposições de cunho 

denunciatório. Essas exposições, por vezes, constituem-se como 

verdadeiros eventos com debates, palestras. Assim ocorreu no 

período do lançamento simultâneo em vários países dos álbuns 

Êxodos e Crianças do Êxodo, em 2000.  

 Nossa análise, paralelamente aos estudos que aproximam o 

romance do cinema, faz uma analogia entre a fotografia e o 

conto, tendo em vista que a relativa autonomia dos capítulos 

de Vidas Secas assemelha-os à estrutura deste gênero 

narrativo. Tomamos como base para estabelecermos as relações a 

teorização de Julio Cortázar (1974b), na qual o autor, através 
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das noções de significação, intensidade e tensão, procura 

tecer uma aproximação entre os dois meios, não só do ponto de 

vista da produção e do texto, mas também da recepção. 

 O corte temporal do ato fotográfico, do qual decorre o 

aprisionamento de um tempo anterior, funda a imagem 

fotográfica e, nesse sentido, “a foto não me restitui o 

percurso temporal, mas antes a memória de uma experiência de 

um corte radical da continuidade” (DUBOIS, 1999:164). 

 Nossa abordagem procura evidenciar como o tratamento dado 

ao tempo na construção dos capítulos de Vidas Secas é 

fundamental para que este romance, à nível formal, constitua-

se “quadro-a-quadro”, à semelhança do corte que a categoria de 

tempo recebe no ato fotográfico, e, à nível temático, para que 

o enfoque na condição humana das personagens ganhe releve 

através dos pequenos acontecimentos que se concluem a cada 

capítulo.  

 O tratamento descontínuo dado à temporalidade em Vidas 

Secas é responsável pela fração dramática que singulariza cada 

capítulo, constituindo-os como instantâneos da vida das 

personagens. Nesta perspectiva, soma-se à condensação de 

sentidos peculiar ao conto, a opção de Graciliano Ramos por 

procedimentos lingüísticos sintéticos, como o uso constante de 

orações curtas, descrições precisas e não prolongadas. Tais 

procedimentos narrativos correlacionam-se com o trabalho 

fotográfico de captação do real através de pontos de 

condensação de significação. Nas seis fotografias de Terra, 

contribuem para a significação da imagem, além da restrição 

cromática do preto e branco e do uso do close, também a 

iluminação trabalhada para enfatizar o contraste, bem como a 

textura com esfumaçamentos ou granulações em  certos planos da 

imagem; recursos que salientam o plano principal da 

fotografia.  
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 Os procedimentos estilísticos de síntese da linguagem, 

seja a fotográfica, seja a literária, contribuem não só para a 

força plástica que emana das imagens produzidas nas obras em 

análise, mas também para a estética do realismo presente 

nelas. Nesse trabalho de síntese, as imagens do corpo aparecem 

em ambas as obras como figura metonímica da condição de vida 

dos sertanejos, em Vidas Secas, e dos trabalhadores da terra e 

sem-terras, nas fotografias de Sebastião Salgado.  

 Assim, as imagens do corpo configuram-se como elementos 

intensificadores de ambos os textos, confundem-se com a 

própria representação do espaço natural que acomoda estes 

corpos e refletem o espaço social em que se configura o 

exercício do poder que determina as condições de exílio, 

exclusão etc. 

 Para abarcarmos a relação corpo e existência social, 

recorremos à noção de etos, que implica 

 

um policiamento tácito do corpo, uma maneira de habitar o 
espaço social. Longe de surgir todo armado do imaginário 
de um autor, constitui-se através de um conjunto de 
representações sociais do corpo ativo em múltiplos 
domínios. Através da iconografia, dos tratados de moral 
ou de devoção, através da música, da estatuária, do 
cinema, da fotografia[...] circulam esquematizações do 
corpo, valorizadoras ou desvalorizadoras, que encarnam 
vários modos de presença no mundo. 
 

(MAINGUENEAU, 1995:139-140) 

 

Tanto Graciliano Ramos quanto Sebastião Salgado põem em 

foco a história humana dos excluídos, discriminados e 

destituídos de bens materiais. A existência vivida 

desumanamente está inscrita nas imagens do corpo projetadas 

nas obras em análise: o corpo é exposto em flagelo, dando 

dimensão à própria presença humana renegada no mundo.  

 Dentre o aparato teórico acerca do realismo fotográfico, 
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consideramos o posicionamento de Dubois (1999) que, 

fundamentado na tipologia peirceana dos signos, enfatiza a 

fotografia como pertencente a categoria dos índices2. Deste 

modo, ela caracteriza-se, primeiro, como uma impressão 

luminosa, configurada como traço do objeto com que mantém uma 

conexão física, não sendo necessária a relação de semelhança; 

segundo, mediante esta relação de conexão física, a fotografia 

remete ao referente que a causou, adquirindo assim força 

designatória; terceiro, ela proporciona o que Barthes 

(1994:20) se referiu como o “ retorno do morto” , que diz 

respeito ao poder da fotografia de atestar a existência de uma 

realidade situada numa temporalidade passada. 

 Nas fotografias de Sebastião Salgado, a opção pelo 

realismo da imagem é constatada pela nitidez da composição, de 

forma a salientar a claridade nas partes do corpo dos 

fotografados, em detrimento da visibilidade do fundo. A opção 

pela composição em luz e sombra salienta as linhas do rosto, 

os sulcos na pele, formando texturas que aludem, por vezes, à 

terra rachada. Encontramos, nestas imagens, uma metáfora da 

seca encarnada na textura da pele, que, de forma metonímica, 

revela a existência rude, carente, seca do homem “da terra”.  

 Em Vidas Secas, este processo se dá por vários recursos 

como através de imagens nas quais as personagens são 

comparadas a animais, bem como por meio das descrições do 

corpo e da relação deste com o espaço social. Considerando a 

complexa relação da literatura com o real, é o trabalho de 

formalização do conteúdo que se apresenta como uma maneira de 

 
2  Salientamos que tal posicionamento faz parte de toda uma 
conscientização que ganhou força na década de 80 do século passado e que 
teve em A câmara clara, 1980, de Barthes, uma importante referência. 
Nesta obra, Barthes, sem fazer alusão a Peirce, afirma ser a fotografia 
“uma emanação do referente”. Poucos anos depois, Dubois publica O ato 
fotográfico fundamentando-se na teoria de Peirce. 
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resistência a uma ordem do mundo eticamente falha e desumana. 

Esta resistência também encontramos em qualquer manifestação 

artística que recria o mundo por uma necessidade existencial 

dissonante da banalização da vida e que, por intermédio de sua 

configuração estética, diferencia-se da simples denúncia.  

 A abordagem comparativa entre Vidas Secas e as seis 

fotografias de Terra é relevante se considerarmos, por um 

lado, os poucos estudos no âmbito da Teoria da Literatura que 

cotejem literatura e fotografia e, por outro, a inexistência 

de uma abordagem deste tipo envolvendo as obras escolhidas. 

Por isso, ao buscarmos correspondências entre literatura e 

fotografia, tentamos contribuir com os estudos na perspectiva 

de uma análise interartística e corroborar a fortuna crítica 

destas obras. 

 Outro aspecto relevante deste estudo é o esforço de 

buscarmos uma fundamentação teórica e procedimentos 

metodológicos que evitem cairmos na tradução do não-verbal em 

verbal e, assim, perdermos de vista a constituição do objeto 

fotográfico como um evento semiótico. Assim, tomamos como base 

para a análise das fotografias o método de leitura visual 

pesquisado por Gomes Filho e explanado no seu livro Gestalt do 

objeto - Sistema de leitura visual da forma (2000), no qual o 

autor se apóia em estudos da Psicologia da Gestalt. 

 Este trabalho está dividido em três capítulos.   

 O primeiro capítulo está dividido em três seções. Na 

primeira, abordamos relações entre o texto verbal e o não-

verbal, tendo em vista os sistemas semióticos cotejados. 

Detemo-nos nas noções de poesia, narrativa e ficção a partir 

da fotografia em convergência com a literatura, considerando 

que estas noções são pressupostos básicos do nosso corpus 

literário. Na segunda, situamos a teoria do conto de Julio 
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Cortázar, que norteia nossa análise comparativa, na qual o 

autor estabelece relações entre o conto e a fotografia. Na 

terceira, explicitamos sobre quais parâmetros situamos nossa 

concepção de imagem. 

 No segundo capítulo estabelecemos correlações entre a 

teoria do conto de Cortázar e a estrutura narrativa de Vidas 

Secas. Para isso, abordamos as noções de significação, 

intensidade e tensão situando, principalmente, o tratamento 

dado ao tempo em Vidas Secas como responsável pela construção 

em quadros dessa obra. Nessa perspectiva, foram estabelecidas 

convergências com a fotografia. 

 Finalmente, no terceiro capítulo, situamos as imagens do 

corpo como elementos fundamentais para a construção da 

significação nas obras comparadas. Para isso, estabelecemos 

relações entre a construção da intensidade e tensão nos quatro 

capítulos selecionados de Vidas Secas e nas seis fotografias 

escolhidas do álbum Terra. Baseamo-nos principalmente em 

teóricos que abordam a comunicação do corpo como Landowski, 

Próchmo, Zielinsky. 
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Capítulo I 
 
 

Fotografia e Literatura 
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“A fotografia fala a ponto 
 de recusar as palavras” 

 
Eduardo Neiva Jr. 

 

 

 
 Tendo em vista estarmos cotejando dois sistemas 

semióticos em que um, a literatura, sempre foi reconhecido 

como uma forma artística, ao contrário da fotografia, que, 

logo no seu surgimento, foi apartada de qualquer 

reconhecimento nesse plano, reservamos este ponto do nosso 

estudo para estabelecermos algumas relações entre os dois 

meios a partir das noções de poesia3, narrativa e ficção. Para 

estabelecermos as convergências, tomamos como ponto de partida 

o texto fotográfico, visto que estas noções constituem-se 

pressupostos básicos do nosso corpus literário. 

 Surgida na primeira metade do século XIX4, a fotografia 

causou um impacto como nova forma de representação. Artistas e 

teóricos engajados no questionamento acerca da condição humana 

no processo de industrialização colocaram a fotografia na 

pauta dessa reflexão, tornando-a receptuária de várias 

críticas fundamentadas no discurso da dicotomia entre arte e 

técnica.  

 
3    Estamos nos referindo à poesia no seu sentido lato, que diz respeito a poeticidade existente nas artes em 
geral e que pode existir em qualquer manifestação humana ou da natureza, num gesto, num acontecimento, 
numa paisagem. 
 
 
4    É na primeira metade do século XIX que surge a imagem fotográfica mais próxima da que temos hoje. 
Em 1826, o francês Niépce, através de várias experiências, consegue a primeira fotografia permanente. Em 
1835, as experiências do britânico Fox-Talbot culmina na primeira impressão a partir do processo 
negativo/positivo. Em 1844, houve a publicação do primeiro livro ilustrado com fotografias, o The Pencil of 
Nature.  Entretanto, o processo fotográfico apresenta origem remota; inicia-se na Antiguidade Clássica com a 
descoberta da câmara escura. 
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 A concepção de fotografia como cópia fiel do real e o 

conseqüente não reconhecimento do desempenho do sujeito da 

câmara na produção da imagem, tendências que predominaram 

desde os primeiros decênios do seu surgimento até o início do 

século XX, foram fatores que não favoreceram o reconhecimento 

das possibilidades artísticas desse meio. Nesse período, o 

texto fotográfico foi concebido, de maneira geral, como 

resultado da técnica dissociada da sensibilidade humana. As 

relações estabelecidas entre arte e fotografia deu-se de forma 

a reforçar essa visão, favorecendo o entendimento da arte como 

“criação”, labor humano, e da fotografia como “reprodução”, 

procedimento mecânico.  

  Toda uma apreensão quanto ao lugar da arte e da 

espiritualidade numa sociedade cada vez mais tecnizada e 

estruturada no espaço físico das grandes cidades, sujo e 

delineado por concreto, está presente nos discursos que 

evidenciaram a crise pela qual passava o pensamento da época. 

 São bastante citadas as colocações de Baudelaire que 

corroboraram a visão dicotômica citada anteriormente: 

 
Disso decorre que a indústria, ao irromper na arte, 
se torna sua inimiga mais mortal e que a confusão das 
funções impede que cada uma delas seja   bem 
realizada [...]. Quando se permite que a fotografia 
substitua algumas das suas funções, corre-se o risco 
de que ela logo a supere ou corrompa por inteiro 
graças à aliança natural que encontrará na idiotice 
da multidão. É portanto necessário que ela volte a 
seu verdadeiro dever, que é o de servir ciências e 
artes, mas de maneira bem humilde, como a tipografia 
e a estenografia, que não criaram e nem substituíram 
a literatura. 

 
(BAUDELAIRE apud DUBOIS, 1999:29)  

 
 Dessa forma, a fotografia, primeiro sistema de 

representação provindo da relação do homem com a máquina, 

apresentou-se como ponto de referência para se repensar o 
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conceito e a produção do que se considerava arte, 

principalmente no caso da pintura. Não foi por acaso que a 

primeira exposição do Impressionismo, em 1874, foi no estúdio 

do fotógrafo Nadar, cuja obra marca a fotografia de retrato do 

século XIX. A preocupação desse movimento artístico em captar 

o instante da realidade mutável e irrepetível, partindo 

diretamente da observação in loco, é um procedimento análogo 

ao do fotógrafo diante da realidade que deseja fotografar. 

Contudo, com o Impressionismo, abre-se o caminho para o 

abstracionismo e, por conseguinte, para a busca pela autonomia 

da pintura a partir da interdependência dos elementos que 

compõem o quadro em detrimento da dependência destes em 

relação aos elementos da realidade. Em contraposição à 

legibilidade da fotografia, a pintura impressionista propôs a 

desmaterialização, a diluição dos limites que definem as 

figuras do quadro. 

 Ainda no final do século XIX, o movimento Pictorialista 

foi um marco da tentativa de atribuir status artístico à 

fotografia em reação à tarefa conferida a esta de ser um 

documento fiel do real. Porém, essa tentativa se deu partindo 

da valorização da linguagem pictórica em detrimento da 

fotográfica. Sobre o negativo e as cópias, com lápis, pincéis 

e por meio de diferentes processos, os pictorialistas iam 

descaracterizando a imagem fotográfica a fim de assemelhá-la à 

pintura, à gravura ou à aquarela. Procurou-se, portanto, 

aproximar os dois meios através de intervenções que iam além 

das possibilidades técnicas da fotografia.  

 A autonomia da linguagem fotográfica e o resgate do 

sujeito fotógrafo ocorreram no século XX, em meio à crise da 

representação que abateu as artes em geral, bem como a 

concepção da fotografia como instrumento exato de reprodução 

do real.  
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 No século XX, o texto fotográfico passou a ser estudado 

como um objeto cambiante, condicionado pelos aspectos da sua 

produção e da sua recepção. Para isso, contribuíram estudos 

apoiados em áreas de conhecimento diversas como na Sociologia,  

na Psicologia da Percepção e na Semiótica. Nessa perspectiva, 

a imagem fotográfica está inevitavelmente imantada pela 

intencionalidade do fotógrafo. O corte fotográfico no tempo e 

no espaço ocorre a partir do ato de um sujeito, ato em que ver 

não é receber o mundo pelo enquadramento ótico, mas buscá-lo. 

O produto desse ato é um texto em que o real, servido de 

referente, é transfigurado na sua passagem para a 

materialidade da fotografia.  

 Portanto, à medida que as abordagens teóricas apontaram o 

quanto a realidade é transfigurada e, porque não dizer, 

faltante no texto fotográfico, este foi perdendo a sua 

credulidade como um texto neutro. Nesse sentido, a fotografia, 

como qualquer outro texto que se propõe a “dizer” a realidade, 

caracteriza-se como mais um ponto de vista sobre algo.  

 Barthes, em A Câmara Clara (1984), apresenta o quê, para 

ele, distingue a fotografia de outros sistemas de 

representação. Nomeia esse distintivo de “Isso Foi”. E 

discorre sobre a relação fundamental da fotografia com o tempo 

e a existência humana. Diante de qualquer imagem fotográfica, 

deparamo-nos com a afirmação silenciosa, presente na sua 

materialidade, de que isso que vemos existiu em determinados 

espaço e tempo.  

 Assim, a fotografia retoma, de maneira fabulosa, o 

paradoxo das formas sígnicas: o de ser, ao mesmo tempo, a 

presença e ausência de alguma coisa. Entretanto, 

diferentemente do sistema lingüístico, que opera por 

convenção, a fotografia constitui-se a partir da conexão 

física entre o signo e o seu referente, pertencendo, portanto, 
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à categoria dos índices (DUBOIS, 1999; AUMONT, 2001; SANTAELLA 

& NÖTH, 1998), segundo a classificação dos signos proposta 

pelo semiólogo Charles Peirce.  

 Nesse sentido, não é a semelhança com o objeto 

fotografado ou a carga simbólica presente na sua materialidade 

que primeiramente a constituem, mas o fato dela ser o indício 

de um corpo, o referente, que teve seu rastro impresso numa 

película por meio de processos físicos e químicos. Por isso, a 

circulação na sociedade de fotografias sobre o drama da 

humanidade dá-nos como que um tipo singular de apropriação 

desse drama, tal é o poder da fotografia de presentificar o 

ausente.  

 Como qualquer realidade sígnica, o signo fotográfico 

altera o seu referente e constitui-se um flagrante ínfimo, uma 

ênfase dada a um fragmento de uma realidade humanamente 

imperceptível em todas as perspectivas e dimensões. Instaura-

se um outro tempo e espaço pertencentes ao universo sígnico 

dessa linguagem e não mais à realidade da qual foram gerados.  

 Enquanto texto, é comum o sentido de uma fotografia se 

constituir por figuras de linguagem correspondentes às do 

contexto literário, como a metáfora e a metonímia, 

intensificando a pluralidade de significados. Os procedimentos 

estéticos selecionados, como o uso do preto e branco, a 

iluminação, o enquadramento, despertam associações e sugestões 

no leitor. Podemos afirmar que é a configuração estética da 

imagem a responsável pelo impacto que esta pode causar no seu 

observador. Assim, a textura de um pé seco e lascado pela 

quentura do sol pode assemelhar-se à textura da terra que o 

ampara. O que num primeiro momento pode parecer óbvio, pelo 

realismo com que algumas imagens se apresentam, torna-se 

ambíguo.   

 Portanto, mais do que nos proporcionar um conhecimento 
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racional acerca do mundo, algumas fotografias podem nos 

proporcionar uma maneira de senti-lo. Teorizando sobre os 

efeitos que a fotografia causa nos seus leitores, Barthes 

(1984) situa dois tipos de experiência que estes podem gozar 

diante e a partir da imagem fotográfica: uma que pode ser mais 

intelectual e outra que, indo além das descobertas do 

intelecto, invade nosso corpo, pois toma-nos pelo sentimento. 

Sem querermos corroborar com o discurso que postula a clivagem 

entre mente e corpo, razão e emoção, nossa consideração aqui 

se situa a nível de um maior envolvimento, seja do corpo, seja 

da mente, nas nossas descobertas do mundo. 

  Assim, a fotografia desperta nossa atenção por duas 

ordens de elementos. Como conhecimento de mundo, lemo-la a 

partir de nossos referenciais culturais; desvendamos aspectos 

simbólicos de sua materialidade. A esse campo de elementos que 

desperta nosso interesse geral, Barthes nomeou de studium. 

Para além da leitura dos elementos convencionalizados, o mesmo 

autor criou o conceito de punctum, a fim de refletir sobre o 

inapreensível da imagem fotográfica: 

 
O primeiro, visivelmente, é uma vastidão, ele tem a 
extensão de um campo que percebo com bastante 
familiaridade em função de meu saber, de minha 
cultura; esse campo pode ser mais ou menos 
estilizado, mais ou menos bem sucedido, segundo a 
arte ou a oportunidade do fotógrafo [...]. O segundo 
elemento vem quebrar (ou escandir) o studium. Dessa 
vez, não sou eu que vou buscá-lo (como invisto com 
minha consciência soberana o campo do studium) é ele 
que parte da cena, como uma flecha, e vem me 
transpassar[...]. O punctum de uma foto é esse acaso 
que, nela, me punge (mas também me mortifica, me 
fere).   
    

(BARTHES, 1984: 44-46) 

 
 O acaso que fala ao corpo, ferindo-o, e não ao intelecto, 

é o que na imagem ressoa além do visível. Barthes busca a 
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fotografia que fere e que se propõe a ser uma aventura não só 

para os olhos, mas para o corpo que se abre tocado para o que 

está além do que a consciência pode organizar.  

 Embora Barthes não relacione o punctum à dimensão poética 

da fotografia, relacionamo-lo, na medida em que  

 
palavras, sons, cores e outros materiais sofrem uma 
transmutação mal ingressam no círculo da poesia [...] 
são também como pontes que nos levam à outra margem, 
portas que se abrem para outro mundo de significados 
impossíveis de serem ditos pela mera linguagem. 
 

(PAZ, 1982:26) 

 
 Para além do silêncio constitutivo de qualquer imagem, 

tendo em vista a impossibilidade da imagem ser completamente 

desvendada pelo que se pode dizer dela, o punctum atinge a 

zona do afeto e do desejo do espectador, tornando determinadas 

fotografias memoráveis e inesgotáveis para este. Ao fazê-lo, 

retira-as da banalidade, do fluxo constante de imagens não-

verbais veiculadas na sociedade.  

 Esta reflexão põe em xeque a distinção rígida entre 

fotografia documental ou de registro e fotografia artística, 

porque o distúrbio e a quebra da expectativa que o punctum 

ocasiona na leitura linear e óbvia independe dessa 

classificação estética. Antes, fundamenta-se numa composição 

fotográfica exemplar, pautada no contraste e no excesso, 

produzindo no leitor “a pressão do indizível que quer se 

dizer” (BARTHES, 1984:35).  

 Nesse sentido, o punctum é afim à entrelinha do texto 

literário, ao que se desdobra além do visível e do escrito: ao 

sentimento indizível que a poesia provoca. Sobre isso, nada 

melhor evocarmos aqui o poeta Manoel de Barros, que, 

relacionando a busca do fotógrafo em captar um instante 

surpreendente com o fazer poético, escreveu um livro de poemas 

 
 



 

 
29

 
 
 

 
 
 

intitulado Ensaios Fotográficos (2000). Nesta obra, poema e 

fotografia se encontram porque ambos pertencem ao reino das 

imagens, da “despalavra”, como qualifica o poeta. No primeiro 

poema do livro, O Fotógrafo, Barros aponta para a precariedade 

da fotografia em captar o inefável. Entretanto, através dessa 

precariedade, a fotografia transcende a si mesma e tange o 

poético, tal qual a palavra faz-se “despalavra” quando a 

exploração poética “refaz o mundo por imagens, por eflúvios, 

por afeto” (2000:23): 

 
Difícil fotografar o silêncio. 
Entretanto tentei. Eu conto: 
Madrugada a minha aldeia estava morta. 
Não se ouvia um barulho,  
ninguém passava entre as casas. 
Eu estava saindo de uma festa. 
Eram quase quatro da manhã. 
Ia o Silêncio pela rua carregando um bêbado. 
Preparei minha máquina.  
O silêncio era um carregador? 
Estava carregando um bêbado. 
Fotografei esse carregador. 
[...] 
 

 Então, a voz poética busca, através de imagens, tornar 

como que palpável o que é invisível: o silêncio. E 

presentifica-o através do poema. Ao fazê-lo, afirma o êxito do 

fotógrafo: “Fotografei esse carregador”. Aqui, o ato poético e 

o ato fotográfico se confundem e convergem para a afirmação de 

que na poesia há sempre um mundo enviesado que escoa, seja da 

materialidade lingüística, seja da fotográfica. É um certo 

“ar” que Barthes (1984:161) tão bem aludiu ao referir-se a 

essa dimensão captada pelo fotógrafo: 

 

O ar é, assim, a sombra luminosa que acompanha o 
corpo; e se a foto não chega a mostrar esse ar, então 
o corpo vai sem sombra, e uma vez cortada essa 
sombra, como no mito da Mulher sem Sombra, resta 
apenas um corpo estéril. É através desse umbigo sutil 
que o fotógrafo dá vida; se ele não sabe, seja por 
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falta de talento, seja por falta de oportunidade, dar 
à alma transparente sua sombra clara, o sujeito morre 
para sempre.    
 

 Devido à intensidade e à contenção imagéticas 

características de algumas formas poéticas, não é difícil 

estabelecermos analogias entre estas e a fotografia. Assim 

procedeu Barthes (1984:78) comparando a imagem fotográfica ao 

haiku. Forma de poesia japonesa, o haiku caracteriza-se por 

ser um poema curto, dezessete sílabas, e por apresentar a 

imagem poética de maneira direta, como um insight que vem a 

mente. Imagens belas e dedicadas às impressões do cotidiano. 

Assim o autor justifica a comparação feita:      

  
Ardil do vocabulário: diz-se “desenvolver uma foto”; 
mas o que a ação química desenvolve é o 
indesenvolvível, uma essência (de ferida), o que não 
pode transformar-se, mas apenas repetir-se sob as 
espécies da insistência (do olhar insistente).  Isto 
aproxima a Fotografia (certas fotografias) do Haiku. 
Pois a notação de um Haiku também é indesenvolvível: 
tudo está dado, sem provocar a vontade ou mesmo a 
possibilidade de uma expansão retórica. 

 
 A imagem do poema não propõe nenhuma explicação acerca da 

realidade, antes é uma aparição, um tornar presente algo 

através de uma composição que faz a nossa concepção de mundo 

oscilar (LEFEBVE, 1975). Compartilha com a imagem fotográfica 

essa ausência de prolixidade, de desenvolvimento. Entretanto, 

a fotografia, senão explica, atesta uma existência passada 

devido a sua natureza indicial, diferentemente do discurso 

literário, que não ambiciona nenhuma verdade factual. A imagem 

literária é sempre vaga. Enquanto símbolo, a palavra poética 

refere sempre uma idéia geral do objeto.  

 Por apresentar-se como uma imagem única e fixa, não 

podemos nos referir à fotografia como uma forma narrativa no 

sentido estrito (KIBEDI-VARGA, 1989; AUMONT, 2001:244-246). A 
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noção de passagem do tempo, que permeia qualquer narrativa e 

instaura sua duração, é inexistente na estrutura da imagem 

fotográfica. Pois, sua temporalidade funda-se a partir do 

corte radical na continuidade do tempo em favor do 

“congelamento” do instante. Isto justifica, de certo modo, o 

predomínio das analogias entre a prosa literária e o cinema, 

em detrimento das entre aquela e a fotografia. Como aponta 

Aumont (2001:246), a imagem só é uma narrativa quando há 

ordenação de acontecimentos representados, tais quais os 

registrados em algumas imagens bíblicas do Renascimento, em 

que, no espaço único da pintura, está contida uma série de 

momentos de um determinado episódio. 

 Enquanto na prosa literária uma imagem tanto pode ser 

apresentada de uma vez, quanto ir se constituindo ao longo da 

estória, na fotografia ela apresenta-se sempre na sua 

totalidade; ela não integra um texto, ela é o texto. Aqui, 

referimo-nos exclusivamente à fotografia enquanto texto 

isolado e não a uma seqüência fotográfica. Pois, nesta, cada 

fotografia adquire uma dependência semântica com relação ao 

contexto no qual está inserida. O fato da imagem fotográfica 

ser posta por inteira ao olhar do leitor, entretanto, não 

anula uma certa direção de leitura que o fotógrafo induz, a 

partir do momento em que seleciona os planos, localiza os 

pontos claros e escuros.   

 Contudo, uma foto contém elementos da narrativa como 

espaço, tempo, personagens, ambiente. Etimologicamente, o 

termo narrativa provém do verbo latino narro, que tem a 

acepção de “dar a conhecer”. Uma foto, no sentido lato, conta 

uma estória na medida em que nos dá a conhecer um pouco da 

trajetória de um gesto, de modos de viver, da passagem do 

homem por lugares nos quais deixou sua marca.  

 A possibilidade da fotografia como forma narrativa no 
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sentido estrito ocorreu a partir das montagens das séries 

fotográficas. Surgem, no século XX, o foto-romance e a 

fotonovela. Encontramos nesses gêneros, à semelhança e sob a 

influência da literatura e do cinema, eventos se processando 

no tempo e, portanto, num encadeamento narrativo.  

 A fotonovela e o foto-romance são gêneros ficcionais, 

logo, apresentam a encenação como caráter constitutivo de suas 

construções. Nessa dimensão, a fotografia atesta a existência 

de uma realidade teatralizada, pré-concebida num roteiro. O 

leitor, ao pactuar com o jogo ficcional, dá sentido à 

realidade apresentada e torna-se o voyeur de cada cena.  

  Mas, em que medida podemos abordar o caráter ficcional na 

fotografia documental? Em que instância o sujeito fotografado 

torna-se uma espécie de co-autor, juntamente com o fotógrafo, 

da mensagem fotográfica?  

 Primeiramente, consideramos que, ao documentar 

acontecimentos, a fotografia não está esquiva dos processos de 

ficcionalização que toda representação carrega. A imagem 

fotográfica não é o real, apesar da “ilusão verista” (PIAULT 

in KOURY, 2001:152) que impregna as representações realistas e 

documentais. A imagem fotográfica é resultado da seleção feita 

pelo fotógrafo que, através de procedimentos subjetivos e 

técnicos, constrói um ponto de vista sobre a cena observada; 

ponto de vista este que pode comungar ou não com o do sujeito 

ou da comunidade fotografada. 

 Todavia, o processo de significação da fotografia, no 

momento da sua produção, não se restringe apenas às escolhas 

que o fotógrafo faz diante de um evento. O fotografado também 

contribui para a significação e para a ficcionalidade da 

imagem. Nesse âmbito, só podemos considerar as fotografias em 

que o fotografado aceitou estar sob o olhar do outro e, por 

conseguinte, ser objeto da foto.  
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 Por desejo ou por necessidade, quem permite ser 

fotografado põe-se a “contar” um pouco da sua vida. Quando não 

se trata de fotos de livro de biografias, as fotografias 

documentais tendem à generalização, a serem símbolos de uma 

coletividade: são fotos sobre a guerra, sobre a seca, sobre 

uma classe social. Todavia, o sujeito que fica diante da 

câmara detém a estória particular da sua vida, que escapa ao 

leitor, e posa com ela.  

 Como bem comenta Bastos (1998:140), existe uma relação 

estreita entre pose e ficção: 

Na fotografia “intencional”, em que o fotografado 
sabe ou solicita a foto, ele prepara-se para a sua 
produção. Há, no mínimo, a intenção de imitar a si  
próprio. Fica, portanto, às vezes, difícil ignorar e 
distinguir esse processo, que é também de produção de 
significação do texto fotográfico, que tão bem o 
registra: a encenação das imagens. Aqui a ficção 
alcança e até mesmo ultrapassa a realidade.  

 

 Nessa perspectiva, estamos tratando a ficção não no 

sentido de um descomprometimento com o factual, característico 

da literatura, mas da transformação pelo qual o referente 

passa quando representa a si mesmo. Porque, nesse instante, 

ele não está apenas seguindo o fluxo da vida, como estaria se 

não tivesse conhecimento de que está sendo fotografado, mas 

detendo-se no tempo do registro fotográfico. Barthes (1984:27) 

comenta essa transformação: 

 

Diante da objetiva, sou ao mesmo tempo: aquele que eu 
me julgo, aquele que eu gostaria que me julgassem, 
aquele que o fotógrafo me julga e aquele que ele se 
serve para exibir a sua arte. Em outras palavras, ato 
curioso: não paro de me imitar, e é por isso que, 
cada vez que me faço (que me deixo) fotografar, sou 
infalivelmente tocado por uma sensação de 
inautenticidade [...]. Imaginariamente, a Fotografia 
(aquela de que tenho a intenção) representa esse 
momento muito sutil em que, para dizer a verdade, não 
sou nem um sujeito nem um objeto, mas antes um 
sujeito que se sente tornar-se objeto:  vivo então 
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uma microexperiência da morte (do parêntese): torno-
me verdadeiramente espectro. 

 

 Guardadas as diferenças, podemos comparar o ato de se 

deixar fotografar com o de quem escreve sobre si ou narra 

oralmente uma experiência pela qual tenha passado: é um 

voltar-se sobre si mesmo a fim de apresentar uma imagem de si. 

Nessa medida, podemos afirmar que quem é fotografado também é 

co-autor da mensagem fotográfica, uma vez que ele quer se 

tornar significativo através da postura do seu corpo, do seu 

semblante, da maneira como ignora ou olha a câmara. Ele faz-se 

na cena. Mas, por ter o poder de atestar a existência do 

referente, a fotografia documental acaba por naturalizar o que 

nela há de encenação. Contudo, não podemos esquecer que cabe 

ao fotógrafo definir a imagem; é ele que detém a visão mais 

próxima do produto final do seu ato. A “construção” da imagem 

se dá sob a ignorância do fotografado acerca do campo de visão 

no qual esta inserido o seu corpo.  

 O processo de “multiplicação de eus”, tão bem apontado 

acima por Barthes, pode ser mais claramente observado em 

gêneros reconhecidamente ficcionais, como os da literatura. 

Quando num romance, por exemplo, a  personagem que narra a sua 

estória constrói uma imagem de si nesse outro tempo, o 

passado, ou quando no presente ela expõe a sua auto-imagem, 

encontramos a personagem sendo ao mesmo tempo sujeito e objeto 

do seu discurso. Há, portanto, processos de construção da 

própria imagem, os quais se dão a partir de uma seleção que em 

si já torna questionável a noção de unidade do sujeito.  

 Muitas vezes, a auto-imagem da personagem pode coincidir 

ou não com a imagem que o narrador lhe atribui. O papel do 

narrador, agenciador do universo diegético, pode também marcar 

essa falta de limites entre os “eus” do discurso. Quando o 
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narrador, através do discurso indireto livre, incorpora as 

falas da personagem à sua própria fala, rompe com a distância 

que pode haver numa enunciação em terceira pessoa, ou seja, 

rompe simbolicamente com a separação corporal entre ele, o 

narrador, e a personagem. Dessa forma, a separação entre os 

corpos é momentaneamente diluída pela fusão da consciência de 

ambos. Entretanto, não vamos nos adentrar nestas questões, 

pois a composição da imagem da personagem literária e, no caso 

da fotografia, do referente, através das imagens do corpo será 

o tópico desenvolvido no capítulo 3 da nossa análise. 

  A concepção de identidade que subjaz nossa abordagem é, 

portanto, a do sujeito descentrado, que não tem uma identidade 

essencial e imutável, mas múltipla e contraditória, forjada 

historicamente e não biologicamente (HALL, 1998). 

 Nesse sentido, qualquer identidade individual e coletiva 

é construída por intermédio da produção discursiva, ela não 

existe a priori, mas constitui-se no trânsito das 

representações. Por isso, é difícil situarmos em termos de 

verdade ou de falsidade o universo das interpretações que 

fazemos de nós mesmos e da apropriação que fazemos do alheio, 

sendo por bem referirmo-nos a construções ficcionais da 

“montagem da vida” (COSTA, 1998:11). Em que, através de várias 

formas discursivas, a identidade social é tecida. Seja através 

de um corpo imagético fotográfico, aparentemente transparente 

e portador de uma fácil acessibilidade ao pano de fundo 

abstrato que denominamos de o real; seja através da 

literatura, aparentemente mais dissociada desse pano de fundo, 

mas que, tomando as palavras de Perrone-Moisés (1990:104), 

“aponta sempre para o que falta, no mundo e em nós”.  

 Estas breves considerações evidenciaram nosso 

posicionamento teórico sobre algumas questões preliminares à 

nossa análise, bem como introduziram outras que serão 
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retomadas no decorrer dos capítulos. 

 

 

 

 1.1. A  “esfericidade” narrativa e o texto fotográfico 

 

 
 Até aqui, apontamos a possibilidade de estabelecermos 

analogias entre poema e fotografia. Agora, apresentaremos os 

parâmetros sobre os quais fundamentamos nossa análise 

comparativa entre uma forma narrativa e a imagem fotográfica.        

 O presente estudo comparativo entre Vidas Secas (1989), 

de Graciliano Ramos, e as seis fotografias de Sebastião 

Salgado por nós selecionadas do seu álbum Terra (1997) 

apresenta como ponto de partida a correlação entre a estrutura 

de conto dos capítulos dessa obra romanesca e a fotografia. 

Para tanto, embasamos nossa análise a partir da teorização de 

Cortázar (1974b) sobre as relações existentes entre o conto e 

a imagem fotográfica. Entretanto, por Vidas Secas não se 

tratar de uma obra desse gênero literário, nossas 

considerações necessariamente irão além da perspectiva 

apontada por esse autor. Neste subitem do Capítulo 1, 

comentaremos os princípios sobre os quais se apóia a teoria de 

Cortázar e dedicaremos o Capítulo 2 à correlação dessa teoria 

com o corpus literário do nosso estudo. 

 Em Valise de Cronópio (1974a; 1974b; 1974c), Cortázar põe 

em destaque, através de três ensaios, aspectos do conto, 

especificamente do conto breve. Discorre sobre a presença de 

alguns elementos constantes que lhe permitiram criar um ponto 

de vista acerca desse gênero  “tão pouco classificável”.  

 O autor aponta a pouca extensão característica de uma 

 
 



 

 
37

 
 
 

 
 
 

                                                          

certa produção contística contemporânea5 como conseqüência de 

um modo de desenvolver a narrativa em que subjazem algumas 

noções. Estas noções bem trabalhadas fazem com que o conto 

culmine numa “explosão” de sentido que comove o leitor e torna 

aquele memorável.  

 Nesse contexto, para o conto ser excepcional, deve-se 

levar em consideração, na sua construção, as noções de 

significação, intensidade e tensão. O valor do conto está na 

possibilidade de provocar existencialmente o leitor através de 

um modo de narrar que deixa naquele uma “indelével cicatriz” 

(CORTÁZAR, 1974c:235), tal qual a “ferida” (BARTHES, 1984:46) 

que o punctum de uma fotografia causa no seu contemplador. 

 Entretanto, antes de ser uma experiência existencial para 

o leitor, é-la para o seu autor. Assim, a pouca extensão não é 

uma característica que se impõe ao escritor, determinando-lhe 

o tratamento que deve dar ao tema a fim de obter um conto. 

Mas, pelo contrário, torna-se a conseqüência de uma 

necessidade e de uma vivência profunda, “entranhável”, que o 

escritor tem com o que o motiva a escrever - uma cena, uma 

imagem, um sonho - e que culmina numa narrativa trabalhada “do 

seu interior para o exterior”, sem que “os seus limites se 

vejam traçados como quem modela uma esfera de argila” 

(1974c:228).  

 A concepção de literatura que anima essa teoria contempla 

a significação como um processo sem limites precisos entre a 

 
5  Cortázar delimita a sua abordagem ao tipo de conto que surge, segundo o 
autor, com Edgar Allan Poe, final do séc. XIX, e que vai apresentar 
certas constantes, as quais reconhece como uma tendência encontrável na 
produção contística de vários escritores contemporâneos. São essas 
constantes do conto breve que o autor procura caracterizar. De forma 
alguma há nos seus ensaios a pretensão de caracterizar o conto enquanto 
gênero. Portanto, quando empregamos o termo conto no decorrer desse 
capítulo fazemo-lo no limite da abrangência utilizada por Cortázar. 
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intencionalidade do autor, o texto e o leitor, e vai ao 

encontro de uma concepção de arte como caminho de vida e 

diálogo de sensações, tão bem metaforizados na imagem da 

cicatriz deixada no corpo. Assim o autor define o conto e 

comenta o inquietante processo de sua criação: 

 

 
[...] um conto, em última análise, se move nesse 
plano do homem onde a vida e a expressão escrita 
dessa vida travam uma batalha fraternal, se me for 
permitido o termo; e o resultado dessa batalha é o 
próprio conto, uma síntese viva ao mesmo tempo que 
uma vida sintetizada, algo assim como um tremor de 
água dentro de um cristal, uma fugacidade numa 
permanência. Só com imagens se pode transmitir essa 
alquimia secreta que explica a profunda ressonância 
que um grande conto tem em nós, e que explica também 
porque há tão poucos contos verdadeiramente grandes. 

 
  (CORTÁZAR, 1974b:150-151) 

 
 A idéia de “vida sintetizada” e de “fugacidade numa 

permanência” situa-nos o conto como um instantâneo da vida das 

personagens; um fragmento que, por sê-lo, tem o poder de 

destacar uma circunstância, um acontecimento. O modo de fazê-

lo é através de um olhar, o do narrador, que busca o 

essencial, que seleciona o que concorre não só para tornar 

“visível”, mas também sentível, o que se quer pôr em 

evidência. Nesse processo de síntese, as três noções 

contempladas por Cortázar, as de significação, intensidade e 

tensão, são fundamentais e possibilitam as analogias entre o 

conto e a fotografia, como veremos posteriormente.   

 Dessa forma Cortázar (1974b:152-153) situa a noção de 

significação: 

 
O elemento significativo do conto pareceria residir 
principalmente no seu tema, no fato de se escolher um 
acontecimento real ou fictício que possua essa 
misteriosa propriedade de irradiar alguma coisa para 
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além dele mesmo, de modo que um vulgar episódio 
doméstico [...] se converta no resumo implacável de 
uma certa condição humana, ou um símbolo candente de 
uma ordem social ou histórica. Um conto é 
significativo quando quebra seus próprios limites com 
essa explosão de energia espiritual que ilumina 
bruscamente algo que vai muito além da pequena e 
miserável estória que conta... propondo-nos uma 
espécie de ruptura do cotidiano que vai muito além do 
argumento. 
 
 

  Assim, Cortázar enfatiza o modo como um tema ganha vida 

num conto, como ele se converte num “símbolo candente de uma 

ordem social ou histórica”. Através do modo de narrar, o conto 

pode apresentar-nos o alheio como algo que nos é essencial, 

porque nossa condição humana. Através da imaginação poética, o 

desapercebido torna-se pleno de significados. 

 Por isso, ao se referir ao conto excepcional, Cortázar 

não faz nenhuma restrição quanto à estética - fantástica, 

realista - e nem à temática, que tanto pode estar fundamentada 

numa crítica social quanto tratar de uma realidade qualquer 

familiar. Na verdade, o tema em si pouca importância apresenta 

se temos em mente que a relação forma e conteúdo é 

indissolúvel. Por isso, em um outro momento do mesmo ensaio, o 

autor afirma ser imprescindível somar à noção de significação 

as de intensidade e de tensão, pois enquanto a primeira está 

mais voltada para a escolha do tema, as duas últimas estão 

voltadas ao tratamento literário desse tema.  

 A intensidade no conto é construída a partir da 

“eliminação de todas as idéias ou situações intermediárias, de 

todos os recheios ou fases de transição [...] a eliminação de 

tudo o que não convirja essencialmente para o drama” 

(1974b:158). Esse processo de eliminação e síntese na produção 

do conto, a fim de limitar um acontecimento, equivale, na 

produção da fotografia, à relação entre o campo limitado pelo 

enquadramento da imagem e o extra-campo, o que ficou de fora 
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da seleção feita pelo fotógrafo. Tanto no conto quanto na 

fotografia, a noção de “pequeno ambiente” e de fragmento em 

relação ao contínuo da vida adquirem um caráter 

intensificador. Quando quer registrar um acontecimento, o 

fotógrafo busca captar as imagens que melhor contemplam a 

situação presenciada, a partir, claro, do seu posicionamento 

ideológico. O resultado bem sucedido dessa seleção, somado às 

opções técnicas do fotógrafo, culmina na incorporação da 

tensão social ou histórica do acontecimento na imagem. Vale 

ressaltar que a iluminação da cena pode se converter num dos 

fatores principais a contribuir para a densidade dramática da 

fotografia. No conto, o que surge desse processo de eliminação 

é a tensão dramática:  

 

[tensão] É uma intensidade que se exerce na maneira 
pela qual o autor nos vai aproximando lentamente do 
que conta. Ainda estamos muito longe de saber o que 
vai ocorrer no conto, e, entretanto, não podemos 
subtrair à sua atmosfera. 

 
(CORTÁZAR, 1974b:158) 

 Assim, a tensão dramática decorre desse processo de 

intensificação a partir da recusa pelo detalhamento. 

Constitui-se através da maneira como o contista conduz o 

leitor a conhecer a vida das personagens, como vivifica o 

espaço onde elas se encontram e como atribui densidade ao 

tempo na curta dimensão do conto.  

 Em relação ao corpus literário e ao fotográfico do nosso 

estudo, interessa-nos analisar como as imagens do corpo das 

personagens e dos fotografados são chaves na condução da 

intensidade e da tensão dessas obras. Nesse contexto, podemos 

indagar sobre a comoção que nosso corpo sente quando se depara 

com a imagem de outros corpos em sofrimento, bem como: Quais 

significados podemos apreender das imagens visuais e verbais 

de corpos? Que aspectos sociais, culturais podem estar 
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implicados nas posturas, nos olhares? Essas questões acerca da 

semiótica do corpo e de uma teoria da percepção de suas 

imagens serão tratadas no capítulo 3 de nosso estudo. 

 Para discorrer sobre o envolvimento do contista com a 

estória no momento da sua produção, Cortázar (1974c:228) 

recorreu a um dos preceitos do “decálogo do perfeito contista” 

criado pelo escritor uruguaio Horácio Quiroga: “Conta como se 

a narrativa não tivesse interesse senão para o pequeno 

ambiente de tuas personagens, das quais pudeste ter sido uma. 

Não há outro modo para se obter a vida no conto”. Contar a 

estória como se seu corpo tivesse habitado o espaço do drama, 

como se seus sentimentos estivessem mobilizados e vinculados à 

situação e às personagens envolvidas.  

 Nesse sentido, a estória é contada a partir de um olhar 

que parte de dentro para fora da trama, de um olhar comovido, 

independentemente de ser uma narrativa contada por um narrador 

homodiegético, que participa da história, ou heterodiegético, 

que não participa da história narrada. Escrito assim, para 

Cortázar, o conto é capaz de “seqüestrar” o leitor para o seu 

ambiente e transformar a leitura numa incomparável experiência 

da qual aquele sairá com sua visão de mundo transformada.  

 Cortázar, desse modo, metaforicamente relaciona o labor 

do contista com o do fotógrafo. Este labor vai além de 

destacar e limitar um acontecimento e alcança a simbologia da 

luta, do corpo a corpo a que ambos se lançam não só para 

revelar, mas também para fazer pulsar o pequeno acontecimento 

do conto e da fotografia respectivamente.  

 O conto constitui-se, portanto, como um flagrante de um 

momento da vida das personagens o qual, por mais banal que 

pareça, revela-se em densidade humana. Por mais que sua 

temática se detenha num gesto corriqueiro, nele residirá um 

temor, uma gratidão, uma beleza  singular: 
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Seus temas conterão uma mensagem autêntica e 
profunda, porque não terão sido escolhidos por um 
imperativo didático ou proselitista, mas, sim, por 
uma irresistível força que se imporá ao autor, e que 
este, apelando para todos os recursos de sua arte e 
de sua técnica, sem sacrificar nada a ninguém, haverá 
de transmitir ao leitor como se transmitem as coisas 
fundamentais: de sangue a sangue, de mão a mão, de 
homem a homem. 

 
 (CORTÁZAR, 1974b:163) 

 
 Para Cortázar tornar visível o processo de criação do 

conto como uma necessidade existencial, bem como a relação 

autor/texto/leitor, recorre a imagens do corpo como metáforas 

da comoção, do envolvimento do escritor e posteriormente do 

leitor com a estória: “de sangue a sangue”, “de mão a mão”, 

“cicatriz”. Com efeito, estamos no âmbito de uma concepção de 

arte mais sinestésica e menos racionalista.  

 Destarte, uma fotografia e um conto breve bem realizados 

constituem-se como formas coesas e “mínimas”. Para representar 

a forma compacta e tencionada do conto, e aqui estendemos 

também à fotografia, Cortázar se utilizou da simbologia da 

esfera. Segundo Chevalier & Gheerbrant (1994:388-389), a 

esfera é o símbolo prodigioso da perfeição. Diferentemente do 

círculo, possui volume, o que lhe atribui profundidade. Seu 

equilíbrio provém da eqüidistância de todos os pontos de sua 

superfície em relação ao centro interior. Nesse sentido, ao 

mesmo tempo que é uma forma compacta, a esfera possui uma 

força expansiva, pois, à medida que as linhas retas se afastam 

do ponto único, afastam-se entre si e vão perdendo a força da 

concentração.  

 A “esfericidade” da narrativa, portanto, diz respeito ao 

perfeito equilíbrio entre os elementos periféricos, mas 

imprescindíveis, do conto e os seus pontos de maior tensão, 

bem como à “força explosiva” que provém dessa contração. Na 

 
 



 

 
43

 
 
 

 
 
 

                                                          

fotografia documental em que o ser humano é o foco, a 

exploração bem sucedida da temática depende da disposição bem 

ordenada dos planos da imagem a fim de que não haja um desvio 

da atenção daquilo que se quer destacar. 

 Da economia dos meios narrativos ou intensificação 

narrativa estabelece-se a compressão espaço-temporal no conto 

breve. Como comentou Calvino (1999:49), “o conto não perde 

tempo quando quer saltar passagens inteiras ou indicar um 

intervalo de meses e anos”. Normalmente, o desdobramento 

temporal e espacial, quando existente, é mínimo. Dessa forma, 

o conto aproxima-se da fotografia, já que nesta há a perfeita 

unidade de tempo e espaço, diferentemente do que ocorre com o 

romance e o cinema, os quais Cortázar recorre como contraponto 

para firmar seu posicionamento teórico. Vejamos como ele 

procedeu. 

 Segundo Cortázar (1974b), assim como podemos estabelecer 

correlações entre o romance e o cinema, podemos fazê-las entre 

o conto e a fotografia. Essas correlações são contempladas 

tanto a nível da produção quanto da recepção ou do efeito que 

esses textos6 causam nos seus leitores. Baseando-se nos 

procedimentos de síntese na produção do conto e da fotografia, 

Cortázar (1974b:151-152) parte para estabelecer as analogias: 

 
Enquanto no cinema, como no romance, a captação dessa 
realidade mais ampla e multiforme é alcançada 
mediante o desenvolvimento de elementos parciais, 
acumulativos, que não excluem, por certo, uma síntese 
que dê o “clímax” da obra, numa fotografia ou num 

 
6  Estamos utilizando a concepção ampla de texto, na qual este 
caracteriza-se “por um certo número de propriedades formais, 
independentemente da natureza dos signos que o configuram - signos 
convencionais, signos indiciais, signos icônicos, etc. - e da substância 
da expressão dos veículos sígnicos utilizada pelo sistema semiótico” 
(AGUIAR E SILVA, 1992:562). Dessa forma, referimo-nos tanto à fotografia 
quanto ao conto como tipos específicos de texto. 
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conto de grande qualidade se procede inversamente, 
isto é,  o fotógrafo ou o contista sentem necessidade 
de escolher e limitar uma imagem ou um acontecimento 
que sejam significativos, que não só valham por si 
mesmos, mas que também sejam capazes de atuar no 
espectador ou no leitor como uma espécie de abertura, 
de fermento que projete a inteligência e a 
sensibilidade em direção a algo que vai muito além do 
argumento visual ou literário contido na foto ou no 
conto.  
 

 A concisão das formas breves, como o conto e a poesia, 

consiste na busca do mot juste, que diz respeito ao ajuste 

necessário entre o mínimo de elementos lingüísticos e o máximo 

de expressividade e profundidade de significado (CALVINO, 

1999:61). Isso constitui a intensidade do conto, a qual, 

embora possa ser garantida em prosa mais extensa, se firma de 

maneira mais densa no conto breve.  

 Por outro lado, a composição e a plasticidade da imagem 

fotográfica é resultado de um processo de decupagem da 

realidade feito pelo fotógrafo, tendo em vista o corte no 

espaço e no tempo obtidos concomitantemente (DUBOIS, 

1999:209). Por composição, entendemos a organização dos 

elementos que formam a imagem a partir da escolha do 

enquadramento; por plasticidade, entendemos a textura, o 

movimento gerado pela definição ou não das linhas, o jogo de 

luz e sombra, as manchas e os volumes, que atuam na 

significação da obra. A nova realidade circunscrita no 

enquadramento da foto conterá uma força metonímica, pois será 

sempre uma parte, um fragmento, um recorte transfigurado, de 

um todo inapreensível, mas imaginado.  

 Na fotografia, portanto, estão inscritos um instante de 

tempo e um fragmento de espaço que formam a unidade da imagem. 

Cortázar relaciona a noção de unidade da fotografia, de 

recorte de uma realidade mais ampla, com a noção de “pequena 

ambiência” do conto. O conto breve tem seus desdobramentos nas 
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restritas frações de espaço e tempo em que as poucas 

personagens do drama estão situadas. Assim, nesse pequeno 

ambiente, cada gesto, cada olhar, cada pormenor é relevante.  

 Para limitar um acontecimento ou uma imagem, 

respectivamente o contista e o fotógrafo trabalham as 

categorias de tempo e de espaço sob o efeito da condensação; 

esta condensação funda a imagem fotográfica e está presente em 

boa parte da produção contística contemporânea caracterizada 

pela brevidade: 

 
O contista sabe que não pode proceder 
acumulativamente, que não tem o tempo como aliado; 
seu único recurso é trabalhar em profundidade, 
verticalmente, seja para cima ou para baixo do espaço 
literário. E isto que assim expresso parece uma 
metáfora, exprime, contudo, o essencial do método. O 
tempo e o espaço do conto têm de estar como que 
condensados, submetidos a uma alta pressão espiritual 
e formal para provocar essa “abertura” a que me 
referia antes. 

 

(CORTÁZAR, 1974b:152) 

 

 Como apontou Dubois (1999), o espaço e o tempo é fundado 

na imagem fotográfica a partir do corte na extensão e na 

duração respectivamente. A imobilização de um único instante 

do contínuo da duração faz da fotografia uma imagem fixa, sem 

movimento: 

 

Temporalmente de fato - repetiram-nos o suficiente - 
a imagem-ato fotográfica interrompe, detém, fixa, 
imobiliza, destaca, separa a duração, captando dela 
um único instante. Espacialmente, da mesma maneira, 
fraciona, levanta, isola, capta, recorta uma porção 
de extensão. A foto aparece dessa maneira, no sentido 
forte, como uma fatia, uma fatia única e singular de 
espaço-tempo, literalmente cortada ao vivo. 
 

(DUBOIS, 1999:161) 
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  Cada foto capta um momento em que o antes e o depois 

foram deixados de lado. A ausência de registro da trajetória 

do tempo na imagem fotográfica relaciona-a com a noção de 

corte, de interrupção, de fração. No caso do cinema, embora a 

narrativa cinematográfica seja construída a partir de vários 

fotogramas, o movimento recupera a idéia de fluxo, de 

continuidade, de percurso temporal, por mais que estas sejam 

efeitos da montagem. Nesse sentido, o romance aproxima-se mais 

do cinema enquanto o conto da fotografia.  

 Por outro lado, a influência mútua entre romance e cinema 

- como a dos procedimentos narrativos tradicionais na 

roteirização de histórias ou a das técnicas de montagem 

cinematográfica na fragmentação da narrativa literária - é 

também possível porque essas duas formas de representação 

trabalham as descontinuidades temporal e espacial organizando-

as numa ordem que possibilita e constitui a seqüencialidade 

narrativa. No cinema, esta se desenvolve através de elementos 

que se somam de imagem a imagem e dão sentido aos “blocos de 

espaço-duração” (DELEUZE apud AUMONT, 2001:168). Do mesmo 

modo, o romance se desenvolve por meio da acumulação de 

elementos que se articulam nos vários planos narrativos. 

 A fotografia e o cinema, assim, guardam cada qual suas 

singularidades por serem modos diversos de apresentar visões de 

mundo. Modos que são insubstituíveis e propõem experiências 

diferentes a seus leitores. Como bem apontou Samain (in 

SAMAIN,1998:133), a inscrição do tempo nas formas de 

representação visual se relaciona com uma certa disposição do 

olhar do observador. Enquanto no cinema, o tempo contínuo 

predispõe um olhar horizontal, que segue o fluxo da história, 

na fotografia, o tempo “congelado” predispõe um olhar vertical, 

que se adentre na imagem. Em ambos, encontramos formas 

distintas de pensar o mundo: 
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No primeiro caso [o do cinema], pensa-se o mundo na 
sua continuidade, no seu fluxo, na sua dinâmica, na 
sua aparente “normalidade”; no outro [o da 
fotografia], pensa-o na sua descontinuidade, na sua 
fragmentação, no seu recorte, na sua extraordinária 
“singularidade”.   
     

             (SAMAIN in SAMAIN, 1998:133) 

 

 Para não nos perdermos em generalizações, vale ressaltar 

que a citação acima diz respeito a um certo tipo de 

narratividade cinematográfica, a que se desenvolve a partir de  

uma cronologia, de certa forma, linear. Por isso, serve bem de 

contraponto à visão fragmentada do tempo marcada na fotografia.  

 O conto breve apresenta-se, logo, como uma narrativa que 

tem a possibilidade de se concentrar num acontecimento, num 

espaço e num tempo. Pertence a ordem do recorte, do  fragmento. 

Junto com a fotografia, compartilha o mesmo tempo histórico, o 

marcado por uma certa impotência de se conceber a duração, como 

afirmou Barthes (1984:139-140) acerca da era da imagem 

fotográfica. Corroborando esse ponto de vista, Calvino 

(1999:63-64) faz referência ao ajuste das formas breves, no 

caso as da literatura, ao tempo presente, tempo fragmentário em 

que existe uma exaustiva e congestionada circulação de 

informações e imagens nos meios de comunicação. Nesse contexto, 

o autor privilegia “a máxima concentração da poesia e do 

pensamento”: “imagino imensas cosmologias, sagas e epopéias 

encerradas nas dimensões de um epigrama”. Da mesma forma que a 

identidade do sujeito moderno é concebida como fragmentada, 

descentrada e construída discursivamente (HALL, 1998), também 

assim se apresenta a temporalidade na qual está organizada a 

história individual e coletiva desse sujeito.  

   Vale ressaltar que, no século XX, as abordagens do conto 

como uma forma breve receberam uma considerável influência das 

 
 



 

 
48

 
 
 

 
 
 

concepções de Edgar Allan Poe, século XIX, de quem Cortázar 

foi apreciador, tradutor e crítico de seus contos, bem como 

conhecedor dos seus ensaios teóricos. É perceptível os pontos 

de convergência e divergência entre a teorização de ambos. 

Tanto em Poe (2000) quanto em Cortázar encontramos a brevidade 

como uma qualidade alcançada através da economia dos meios 

narrativos, procedimento que tem por finalidade apresentar um 

acontecimento em seu “estado puro”, ou seja, livre ao máximo 

de comentários, julgamentos ou jogos retóricos por parte do 

narrador.  

 Entretanto, em Poe, a brevidade está condicionada a um 

tipo de impressão ou unidade de efeito que o contista pretende 

causar no leitor. Angústia, melancolia, repulsa. Por 

conseguinte, todo procedimento narrativo, tal como a seleção 

lexical, estaria relacionado a esse efeito escolhido. Esta 

unidade de efeito só pode ser mantida numa leitura breve. Um 

conto longo, assim, apresenta falhas na sua estrutura por 

possibilitar a dispersão e a multiplicidade de impressões no 

leitor. Nessa perspectiva normativista, a recepção da obra 

está diretamente condicionada à intencionalidade do autor, 

sendo o leitor uma entidade passiva. Em Cortázar, 

diferentemente, a economia dos meios narrativos relaciona-se 

com a tensão dramática do conto, conduzindo o leitor a uma 

abertura de sentido, nem sempre correspondente à 

intencionalidade do autor e nem restrita a um único efeito. A 

brevidade, dessa forma, é importante porque possibilita a 

densidade e a manutenção da tensão narrativa.  

 A ênfase dada por ambos à brevidade do conto, portanto, 

recebe motivações diferentes. Poe postula uma teoria do gênero 

em que a brevidade é apresenta como elemento caracterizador do 

conto, pois é fundamental para garantir a unidade de efeito, 

elemento artístico imprescindível. Em Cortázar, a brevidade é 
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reconhecida como tendência de uma certa produção contística 

que se firma desde o final do século XIX, da qual a obra de 

Poe é um dos expoentes e serviu de objeto de estudo para 

Cortázar fundamentar sua teoria. Nesse sentido, o conto breve 

garantirá sua excepcionalidade quanto mais as noções de 

significação, intensidade e tensão forem bem trabalhadas e 

ressoarem no leitor, fazendo-o imergir num outro mundo, no 

mundo recôndito da poesia. 

 

 

 

 1.2. A  Explosão Imagética 

 

 
 Há certas imagens, verbais e não verbais, que são 

absorvidas por nós nas suas condições de incompletude, 

indefinição e novidade, por isso nos remetem 

extraordinariamente a outras imagens. Já não estamos olhando 

para aquela fotografia ou lendo aquele fragmento em prosa. Na 

materialidade de suas imagens abre-se um abismo que nos 

convida a, ao encontrá-las, encontrarmos nós mesmos num mundo 

que passa a configurar-se como as infinitas combinações 

imagéticas de um caleidoscópio. Na sua inesgotabilidade, essas 

imagens retornam à nossa mente e, no rememorar, nos dizem algo 

a mais, mesmo que imantadas no silêncio. 

 Essa abertura, abordada por Barthes (1984) através da 

idéia do punctum, no caso da fotografia, e por Cortázar 

(1974b) através da idéia de “explosão de sentido”, no caso do 

conto, ganha relevo na teoria do imaginário de Bachelard 

(2001) a partir da distinção entre percepção e imaginação: 

Se uma imagem presente não faz pensar numa imagem 
ausente, se uma imagem ocasional não determina uma 
prodigalidade de imagens aberrantes, uma explosão de 
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imagens, não há imaginação. Há percepção, lembrança 
de uma percepção, memória familiar, hábito das cores 
e das formas.       
  

            (BACHELARD, 2001:1) 
 

 Cabe a faculdade da imaginação dilatar, tornar repleta e 

matizada certas imagens captadas pela percepção. Se elas não 

forem transformadas pela imaginação, permanecerão anódinas, 

porque não nos trazem nenhum arrebatamento. Não irrompem no 

nosso íntimo desestabilizando nossas certezas e compreensões 

de mundo. Em relação a algumas delas, poderemos até sermos 

tomados pela sensação de já as termos visto, sem nunca termos 

estado diante delas. Essas imagens são nomeadas por Bachelard 

(2001:3) como imagens de repouso. Diferentemente, as imagens 

sobre as quais a imaginação atua nos proporcionam uma 

“experiência de abertura”: há o enlace com outras imagens, os 

jogos de associações que mobilizam nosso interior.  

 Para corroborar o seu posicionamento teórico, Bachelard 

dedica o seu estudo às imagens literárias numa contraposição 

às imagens de repouso. As imagens literárias, segundo o autor, 

apresentam-se como a função mais inovadora da linguagem. Pois, 

para além do sentido rotineiro, instaura-se o silêncio da ação 

revolucionária, que transcende aquele. Estão no trânsito entre 

o oculto e o revelado, o sonho e a vigília: 

 
Para bem sentir o papel imaginante da linguagem, é 
preciso procurar pacientemente, a propósito de todas 
as palavras, os desejos de alteridade, os desejos de 
duplo sentido, os desejos de metáfora. De modo mais 
geral, é preciso recensear todos os desejos de 
abandonar o que se vê e o que se diz em favor do que 
se imagina. Assim, teremos a oportunidade de devolver 
à imaginação seu papel de sedução. Pela imaginação 
abandonamos o curso ordinário das coisas.  

 
(BACHELARD, 2001:3) 
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 Na imagem literária convivem simultaneamente elementos 

heterogêneos resultantes dos “desejos de alteridade”, dos 

“desejos de duplo sentido”. Nela, estão presentes as sínteses 

violentas que conduzem, à exaustão, a possibilidade da 

linguagem ser plurissignificativa e, a imagem, contraditória e 

imprecisa.  

 Octavio Paz (1982), à luz do pensamento oriental 

tradicional, discorreu sobre a convergência desses elementos 

díspares que tornam a imagem literária tão contraditória 

quanto a realidade. Estamos tomando por imagem desde, por 

exemplo, uma metáfora localizada num fragmento de texto até as 

composições de uma personagem ou de um lugar construídas ao 

longo de um romance. Imagem é aqui entendida como as 

expressões verbais denominadas “comparações, símiles, 

metáforas, jogos de palavras, paronomásias, símbolos, 

alegorias, mitos, fábulas etc.“ (PAZ, 1982:119) que formam a 

obra literária. Nelas, os sentimentos conflitantes não são 

excludentes; a distância entre os extremos é o próprio caminho 

para conhecê-los e aproximá-los. Assim, quando Fabiano, em 

Vidas Secas, afirma: “Eu sou um bicho”, a visão dicotômica 

entre o ser e o não ser é suspensa. Pois, ao mesmo tempo que 

Fabiano declara a sua condição de ser racional ao fazer essa 

afirmação, também põe em xeque a sua humanidade. 

 Dessa forma, a imagem traz à tona o entre as palavras 

como constituinte do significado; a imagem poética faz-se a 

partir do choque de sentidos, em que os elementos díspares se 

incorporam: 

 
[...] em virtude de ser inexplicável, exceto por si 
mesma, a maneira própria de comunicação da imagem não 
é conceitual. A imagem não explica: convida-nos a 
recriá-la e literalmente revivê-la... A imagem 
transmuta o homem e converte-o por sua vez em imagem, 
isto é, em espaço onde os contrários se fundem. E o 
próprio homem, desenraizado desde o nascer, 
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reconcilia-se consigo quando se faz imagem, quando se 
faz outro.   
 

(PAZ, 1982:137) 

 

 Ao considerarmos a autarquia da obra literária, não 

podemos deixar de reconhecê-la também como um produto social e 

histórico. Por conseguinte, é fundamental para o nosso estudo 

compreendermos a heterogeneidade do discurso literário também 

a partir da relação entre signo e ideologia, tendo em vista 

ser todo signo ideológico e, dessa forma, “cada palavra evoca 

um contexto ou contextos nos quais ela viveu sua vida 

socialmente tensa: todas as palavras e formas são povoadas de 

intenções” (BAKHTIN, 1998:100).  

 Segundo Bakhtin (1998), mediante a natureza ideológica do 

signo, a língua, viva num contexto enunciativo, é concebida 

como um campo de forças tal qual o existente no dinamismo da 

heterogeneidade social. Destarte, ao estudar o discurso 

romanesco, esse autor aponta-o como um espaço privilegiado no 

qual confluem diversas falas sociais e as respectivas posições 

sócio-ideológicas de seus sujeitos enunciadores. Essas falas e 

posicionamentos penetram o romance através das falas do 

narrador e das personagens, por exemplo. 

 No caso da imagem fotográfica, os estudos de caráter 

ideológico marcaram a “descoberta” da fotografia como um texto 

no qual estão impressas as marcas da sua condição de produção. 

Nessa medida, a fotografia não é um objeto neutro, simples 

reprodutor “do real”. Além disso, em função da sua dimensão 

simbólica, a fotografia requer do seu leitor o conhecimento 

dos códigos culturais, sociais para uma leitura adequada. 

Assim sendo, a imagem fotográfica é uma confluência de formas, 

texturas, cores que transmitem ao seu leitor “um discurso 

sobre o mundo” (AUMONT, 2001:260). Por mais que ela seja 

resultado do acaso, o fotógrafo fotografa com sua visão de 
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mundo e de homem. Isto pode ser observado na escolha do plano 

principal, da composição, do enquadramento etc. 

 Por outro lado, a contradição também pode estar presente 

na imagem visual. Ao abordar a retórica da imagem, Camargo 

(s/d) apontou alguns correspondentes das figuras de linguagem 

do discurso verbal - metáfora, hipérbole, metonímia - na 

linguagem visual, particularmente nas ilustrações. Entretanto, 

para a nossa análise das fotografias, estamos considerando 

apenas dois tipos de figuras: a metáfora, que diz respeito à 

alteração de sentido caracterizada pela similaridade, e a 

metonímia, que diz respeito a remissão ao todo através da 

parte, portanto através de uma relação de contigüidade.   

 Tomemos para a imagem fotográfica o que afirmou Tarkovski 

(1998:130) sobre a cinematográfica: a imagem “é um mundo 

inteiro refletido como que numa gota d’água”. Pelo seu poder 

de síntese, a fotografia intensifica o que ela revela, seja 

pelo próprio destaque dado a um fragmento em detrimento de 

outro, seja pela maneira como revela esse fragmento: 

angulação, jogo de luz e sombra, enquadramento.  

 Assim, a fotografia bem realizada explode (CORTÁZAR, 

1974; BARTHES, 1984), choca (BENJAMIM, 1986), fere (BARTHES, 

1984). Propicia a abertura para a evocação mental de outras 

imagens. A realidade desapercebida e banalizada transfigura-se 

numa complexidade que nos inquieta, que mobiliza nosso 

sentimento, deixando-nos estranhos diante do mundo 

apresentado.  

 Nesse sentido, todo processo de intensificação da imagem 

fotográfica  converge para a ampliação da “abertura” de 

sentido já peculiar ao texto visual. Dependendo do tipo de 

fotografia - como as que recebem intervenção artística - essa 

abertura está direcionada à desestabilizar a visão de mundo do 

leitor. O leitor, nessa perspectiva, não só reage 
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cognitivamente, mas também emocionalmente à imagem. 

 Todavia, ao tratarmos da “abertura de sentido” das 

imagens fotográficas e literárias, não estamos desconsiderando 

a existência desta característica em outras formas textuais, 

haja vista a dependência semântica que qualquer mensagem 

estabelece com o seu contexto. Entretanto, enquanto em outras 

formas do discurso verbal há um esforço de estagnar as 

possibilidades polissêmicas do texto, como nos textos 

informativos e de imprensa, na literatura a exploração dessas 

possibilidades sugestivas é o que a constitui. No caso da 

fotografia, por mais que tenhamos conhecimento das informações 

acerca do contexto da imagem - local, data, nome das pessoas e 

a ação que as envolve - essas informações não são elementos 

constitutivos da imagem. A imagem fotográfica não encobre, e 

sim exalta, a sua condição de recorte e fragmento e, nesse 

sentido, ela apresenta-se sempre na sua imprecisão semântica. 

Como afirmou Neiva Jr. (1986:26),  

 

para que haja imagem é preciso mais do que cores, 
formas e volumes; é preciso consciência. A imagem é o 
resultado de um julgamento; reconhecê-la já é um modo 
de julgá-la.  
 

 Assim, fundamentamos nossa análise a partir de duas 

noções. A primeira contempla a contradição como elemento 

constitutivo da imagem literária e, portanto, manifestada na 

própria forma de existir desse discurso: através de metáforas, 

jogos de palavras; no caso da fotografia, quando  a 

contradição está presente, também podemos encontrá-la nas 

figuras da metáfora e da metonímia. A segunda noção diz 

respeito não mais a uma pertinência do texto literário ou 

fotográfico, mas do próprio signo: todo signo é ideológico e 

na sua função comunicativa não só reflete, mas também refrata 
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a realidade que lhe é exterior (BAKHTIN, 1998).  
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Capítulo II 
 
 

A Linguagem Fotográfica em Vidas Secas: 

significação, intensidade e tensão          
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“Escrevo muito simples e muito nu. Por isso fere.  
Sou uma paisagem cinzenta e azul” 

Clarice Lispector 
 

 

 

 Para analisarmos as imagens do corpo como elementos de 

intensidade e tensão da narrativa de Vidas Secas (1984) e das 

fotografias selecionadas de Terra (1997), faz-se necessário, 

primeiramente, situarmos como o tratamento dado ao tempo nesse 

romance possibilita a relação comparativa entre a estrutura de 

conto de seus capítulos e a fotografia.  

 A aproximação parte de dois pontos: o primeiro, tratado 

neste tópico, diz respeito à temporalidade descontínua entre 

os capítulos de Vidas Secas, fazendo com que estes se 

constituam “quadro-a-quadro” à semelhança do corte que a 

categoria de tempo recebe no ato fotográfico; o segundo, 

tratado no tópico seguinte, diz respeito à relação entre a 

força imagética e o silêncio presentificado na obra, bem como 

algumas de suas implicações para a captação do “acontecimento 

puro”, tal qual o instantâneo fotográfico. Como veremos no 

capítulo seguinte, as imagens do corpo adquirem um papel 

preponderante na narrativa e funcionam como figura metonímica 

da condição de vida desumana das personagens, refletindo o 

processo de busca de identidade vivenciada por elas diante da 

luta pela sobrevivência num cenário, por vezes, de opressão 

brutal. Com o predomínio do tempo psicológico em detrimento do 

tempo cronológico, encontramos o espaço do drama instaurado na 

interioridade das personagens. Destarte, as imagens do corpo 

constituem-se elementos intensificadores da narrativa. 

 Como apontou Cortázar (1974b), a compressão temporal e 

espacial também é um procedimento de intensificação narrativa 

no conto breve, tendo em vista que “o romance ganha por pontos 
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e o conto por knock-out. É verdade na medida em que o romance 

acumula progressivamente seus efeitos no leitor, enquanto que 

um bom conto é incisivo, mordente, sem trégua desde as 

primeiras frases” (1974b:152). Nesse sentido, em contra-ponto 

aos procedimentos acumulativos de uma narrativa que comporta 

acontecimentos em espaços e tempos que se desdobram, temos os 

procedimentos por síntese do conto, que diz respeito ao 

cumprimento da “missão narrativa com a máxima economia de 

meios” (1974c:228). Através desses procedimentos instaura-se a 

tensão narrativa, e a noção de pequeno ambiente ganha corpo, 

conferindo ao conto breve a “perfeição da forma esférica” 

(1974c). Aqui, lembramos que cada fração de tempo corresponde 

a uma fração de espaço, portanto, a referência ao espaço ou ao 

tempo traz subjacente a noção de uma temporalidade e de uma 

espacialidade respectivamente. No caso do texto fotográfico, 

temos o recorte de uma unidade perfeita, diferentemente dos 

capítulos de Vidas Secas. Portanto, através da condensação 

espaço-temporal no conto breve as relações com a fotografia 

podem ser estabelecidas. A seguir, vamos ver como travamos 

analogias a partir do romance Vidas Secas. 

 Vidas Secas (1984) é formada por 13 capítulos que se 

articulam através da repetição de alguns elementos da 

narrativa como o espaço e as personagens, sendo cada capítulo  

portador da sua unidade dramática, de forma que, entre um e 

outro, há ruptura na temporalidade. Os capítulos estão assim 

intitulados: Mudança, Fabiano, Cadeia, Sinhá Vitória, O menino 

mais novo, O menino mais velho, Inverno, Festa, Baleia, 

Contas, O saldado amarelo, O mundo coberto de penas, Fuga.  

 O romance narra a história de uma família de retirantes 

da seca na sua trágica aventura pela sobrevivência num cenário 

humano e natural hostis. Há um fio condutor que marca o 

período cronológico dessa aventura, que é o do ciclo 
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seca/inverno/seca.  

 O romance inicia-se com o capítulo Mudança e finda-se com 

o capítulo Fuga. O primeiro centra-se na peregrinação de 

Fabiano, sinhá Vitória, o menino mais novo, o menino mais 

velho e Baleia, a cachorrinha da família, no sertão no período 

da seca até descobrirem uma fazenda abandonada, onde se 

instalam; o último marca a retirada da família da fazenda, 

após o inverno, tendo em vista novamente a chegada da seca. 

 Portanto, o romance finda-se como inicia-se, acenando um 

tempo cíclico e as personagens como seres de passagem. 

Entretanto, não sabemos em quanto tempo se deram os 

acontecimentos da narrativa. Poderíamos imaginar mais ou menos 

o período de um ano, considerando a mudança das estações. 

Todavia, tomamos conhecimento, no último capítulo, de que 

passaram anos: 

 

Dobrando o cotovelo da estrada, Fabiano sentia 
distanciar-se um pouco dos lugares onde tinha vivido 
alguns anos; o patrão, o saldado amarelo e a cachorra 
Baleia esmoreceram no seu espírito.    
 

(NARRADOR, p. 120) 

 

 A imprecisão temporal permeia toda a narrativa de Vidas 

Secas e, especificamente no caso acima, é uma novidade para  o 

leitor saber que a estória se deu em “alguns anos”, porque não 

imaginamos e nem sentimos que a narrativa se dá numa 

temporalidade tão dilatada. Se pensarmos que o calendário é o 

nosso sistema mais amplo de marcação do tempo e que o seu 

extrapolamento é uma volta aos mesmos pontos de referência, 

encontramos na vagueza da expressão “alguns anos” mais um 

reforço à circularidade do tempo como fuga à qualquer 

delimitação do que propriamente uma restrição do período da 

narrativa a dois, três, quatro anos. O calendário é ”símbolo, 
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a um só tempo, do irreversível e de um eterno retorno” 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1994:169), nessa medida, “alguns 

anos” pode conter o tempo de gerações inteiras, principalmente 

se considerarmos que os acontecimentos visualizados em Vidas 

Secas são uma metáfora de uma condição de vida que não se 

esgota no último capítulo do livro, mas perpetua-se. 

 O movimento cíclico das estações, que condiciona a 

peregrinação das personagens e aponta para o retorno que nunca 

é uma repetição, deixa marca nas personagens: o acúmulo de 

envelhecimento, de cansaço e de dor pelo que não pode ser 

recuperado. Mas também, o acúmulo do sonho construído pelo 

desejo de viver em outro tempo e espaço que lhes possibilitem 

uma outra corporeidade e existência social, como podemos 

perceber nesses fragmentos: 

  

O pasto cresceria no campo, as árvores se 
enfeitariam, o gado se multiplicaria. Engordariam 
todos, ele Fabiano, a mulher, os dois filhos e a 
cachorra Baleia. 
 

(NARRADOR/FABIANO, p.67) 
 

 
Chegariam a uma terra distante, esqueceriam a catinga 
onde havia montes baixos, cascalhos, rios secos, 
espinho, urubus, bichos morrendo, gente morrendo. Não 
voltariam nunca mais, resistiriam à saudade que ataca 
os sertanejos na mata. Então eles eram bois para 
morrer tristes por falta de espinhos? Fixar-se-iam 
muito longe, adotariam costumes diferente. 
 

(NARRADOR/SINHÁ VITÓRIA, p.122) 

  

 Como apontou Holanda (1992:74),  

 

A perda semântica do primeiro capítulo (“Mudança”) ao 
último (“Fuga”) dá o sentido dessa travessia: seu 
desgaste, e também sua persistência. Não basta ver 
que mudança traduz esperança: fuga traz ainda a força 
desesperada de uma esperança imprevisível. 
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 Entre os capítulos que marcam a chegada e a saída da 

família da fazenda, há os outros que constituem-se como 

pequenos momentos ou flashes destacados pelo olhar do narrador 

para revelar a reação psicológica e física de cada uma das 

personagens na vivência da pobreza e do abandono. Mais do que 

apontar a condição de vida das personagens no flagelo da seca 

e se deter em descrições do cenário desse flagelo, a obra 

enfatiza o sentimento de estar no mundo numa situação de 

violenta privação e busca de identidade. Para isso, o foco 

narrativo em cada capítulo recai predominantemente em uma das 

personagens.  

 Entretanto, ao mesmo tempo que essa construção narrativa 

coloca no centro da cena um dos membros da família, inclusive 

a cachorrinha Baleia, também torna o acontecimento que o 

envolve, de certa forma, descartável. Pois, a estrutura 

acabada de cada capítulo nos faz pensar na possibilidade da 

retirada de algum deles da obra. Assim, a relação forma e 

conteúdo é exemplarmente tratada por Graciliano Ramos: está 

simbolizada na materialidade da obra, a condição de vida 

“descartável” das personagens num mundo violento e de descaso 

ao semelhante. Todavia, não estamos questionando o todo 

indissolúvel que é o romance Vidas Secas, apenas reforçando 

que o modo de narrar valida e faz significar o que é narrado, 

na medida em que a obra é portadora de uma “corporalidade”, ou 

seja, de uma “totalidade material” que se constitui através da 

maneira como as suas unidades, os capítulos por exemplo, se 

relacionam entre si e com o universo configurado na obra 

(MAINGUENEAU, 1995:151-153).  

 Com efeito, a fragmentação da temporalidade interfere 

diretamente na sucessividade narrativa. A narração de um 

evento numa cronologia tradicional com início, meio e fim faz 

com que o sentido da duração dos acontecimentos, apesar dos 
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cortes na narrativa, seja recuperado também pelas relações 

temporais implícitas do romance. Nessa perspectiva, mesmo que 

algumas personagens não estejam sob o foco narrativo ou no 

espaço do drama, sabemos que elas estão em algum “campo cego”7 

vinculado ao desenvolvimento da intriga e que retornarão para 

dar andamento a estória. 

 Em Vidas Secas, isso não ocorre entre um capítulo e 

outro. O antes e o depois de cada acontecimento encerrado nos 

capítulos pertencem a um tempo que se perde no anonimato; 

assim, cada capítulo é uma imagem, um recorte intensificador 

da vida de alguma das personagens, sem ressonância dramática 

nos capítulos subseqüentes. Dessa forma, a carga dramática é 

tencionada ao máximo na curta dimensão espacial e temporal em 

que se dá o episódio. Por isso, essa obra nos possibilita 

relações com a fotografia, que pertence a ordem do 

fragmentário, do que com certo tipo de narratividade 

cinematográfica em que as relações entre o passado, o presente 

e o futuro são costuradas como se pudessem ser abarcadas numa 

totalidade: 

 

Voltando ao cinema, nele a montagem, a 
seqüencialização, fabrica um tempo perfeitamente 
artificial, sintético, que relaciona blocos de tempo 
não-contíguos na realidade. Esse tempo sintético (que 
a foto não produz com tanta facilidade, tão 
“naturalmente”) foi sem nenhuma dúvida um dos traços 
que mais levou o cinema em direção à narratividade... 
 

(AUMONT,2001:169-170) 

 

 Nesse sentido, vale ressaltar que a adaptação de Vidas 

 
7    Estamos utilizando “campo cego” numa analogia à sua utilização 
corrente no cinema, que diz respeito ao espaço que fica de fora do 
enquadramento da imagem, numa contraposição ao “campo de visão”. 
Equivalente do também empregado “fora-de-campo”.   
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Secas para o cinema, em 1963, sob a direção de Nelson Pereira 

dos Santos, recebeu algumas críticas (cf. CACCESE in BRAYNER, 

1977:158-164; ROCHA in GARBUGLIO et al.,1987:409-412) em 

decorrência da sua construção narrativa lógica e linear: 

Então, entre romance e filme, podemos apontar uma 
diferença básica: enquanto no primeiro não há uma 
história propriamente dita, nos moldes tradicionais, 
mas sim episódios que, justapostos, organizam uma 
narrativa, no filme há a opção clara pela construção 
dessa história, o que produz um resultado pobre em 
relação ao romance. Diminuem, assim, as 
possibilidades de outras interpretações, dado que a 
montagem, algo imperceptível neste caso, não consegue 
produzir mais ambigüidades que o romance. 
 

(ROCHA in GARBUGLIO et al., 1987:410) 

 

 Considerando que todo modo de narrar revela um modo de 

ver o mundo (TACCA, 1983) e está carregado de intenções, 

podemos perceber que a construção fragmentada de Vidas Secas 

reflete não só a maneira de organizar os acontecimentos 

retidos na memória pelo narrador, mas também, e 

principalmente, o labor deste em transpor para a organização 

da história a visão fragmentada das personagens em relação a 

suas próprias vivências:  

 

Sinhá Vitória, queimando o assento no chão, as mãos 
cruzadas segurando os joelhos ossudos, pensava em 
acontecimentos antigos que não se relacionavam: 
festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa 
confusão.  
 

(NARRADOR, p.11) 

 

 A estrutura compartimentada de Vidas Secas também nos dá 

a medida do isolamento em que as personagens vivem. Elas não 

estão envolvidas numa trama comum ao longo do romance, a não 

ser a de sobreviver na precariedade. Como apontou Cristóvão 

(in GARBUGLIO et al.,1987:300):  
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Neste romance, a cronologia deixa de ser importante 
e, sem desaparecer, torna-se tão discreta que é 
preciso procurá-la e deduzi-la indiretamente. Perdeu 
o relevo, quer em qualidade, quer também em 
quantidade [...] tornam-se os acontecimentos e 
personagens como que flutuantes, não situados num 
tempo determinado, possíveis em qualquer tempo por 
não se referirem a marcos temporais precisos.  
 

 Nesse sentido, o episódio de cada capítulo irrompe 

impregnado de passado, mas sem referências temporais 

consistentes. Numa relação homóloga, a configuração das 

personagens também são meio vagas. Temos uma visão clara de 

algumas características de seus corpos, como a magreza e a 

secura da pele; de suas roupas, como o saião de ramagens de 

sinhá Vitória e a camisa encardida e rasgada do menino mais 

novo, mas não sabemos suas idades, as quais apenas inferimos. 

É como se olhássemos para uma pintura ou uma fotografia: a 

estética do realismo na obra garante a visibilidade dos corpos 

das personagens, mas a imprecisão temporal, coloca estas numa 

espécie de vácuo, como “seres flutuantes”, presos num passado 

que não conseguimos determinar, como imagens soltas no tempo.  

 Com efeito, ao reter o tempo através do registro de 

momentos sem conexão direta uns com os outros, o narrador 

também constrói uma outra história, a da fugacidade do tempo, 

juntamente com a do esforço humano de apreender esse tempo, à 

medida que registra e organiza uma história. O olhar do 

narrador de Vidas Secas é um olhar fotográfico, que flerta com 

o momentâneo, um olhar sempre parcial, que recorta o mundo e o 

expõe na sua condição fragmentária: 

  

O instante arrancado do continuum, que o registro 
fotográfico eterniza, é um fragmento do vivido que se 
esvaiu. A eternidade do registro acaba funcionando 
como prova irrefutável de que a vida, em cada 
milésimo de instante, está grávida de morte. Porque é 
por natureza provisório, transitório, fugaz, cada 
momento vivido incuba a sua própria morte. 
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(SANTAELLA & NÖTH,1998:135) 

 

 Essa relação de descontinuidade entre os acontecimentos 

dos capítulos, que em Vidas Secas implica também uma mudança 

de foco narrativo, remete-nos à relação espacial entre o campo 

e o fora-de-campo na fotografia. Dubois (1999:180-181), ao 

estabelecer uma comparação entre o fora-de-campo na narrativa 

cinematográfica e na fotografia, assim se refere ao fora-de-

campo fotográfico: 

 

[...] o fora-de-campo fotográfico, longe de operar 
por continuidade e narratividade, sempre se dá na 
parada, num corte temporal estrito, qualquer 
continuidade apartada, numa convulsão instantânea... 
A partir de então, o fora-de-campo fotográfico não 
tem esse valor de dinamização (narrativo, psicológico 
etc), não é um local de relançamento e de etapa da 
narrativa, não faz parte de um conjunto mais vasto 
onde teria um estatuto funcional, como uma peça que 
articula uma estrutura que lhe atribuiria uma 
finalidade em outra parte que não nela mesma. Em 
fotografia o fora-de-campo é sempre o excluído 
singular, imediato e parado de um estando-lá visível.       
 
 

 O fato de a fotografia ser um instante “congelado” 

retira-lhe a possibilidade narrativa no sentido estrito. O 

campo focalizado na fotografia não é móvel, o ser humano 

captado na imagem não pode se deslocar desse espaço, e o fora-

de-campo constitui-se uma “presença virtual” (CAVELL apud 

DUBOIS, 1999:179), uma extensão em princípio excluída do campo 

de visão. Se o fora-de-campo interfere no momento da produção 

da imagem, pois é em relação a ele que o enquadramento é 

selecionado, no produto final, que é a fotografia, ele não é 

visualizado enquanto contigüidade física, a não ser por meio 

de reflexos, como através de espelhos. Assim, sua força vai 

ser sempre induzida a partir do enquadramento da imagem.  

 Contudo, como apontou Dubois (1999:177-215), existem 
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marcas que remetem ao fora-de-campo dentro do enquadramento, 

tais como: aberturas e buracos, como portas e janelas, que 

assinalam por fuga a contigüidade espacial; jogos de olhar, 

como o olhar do fotografado direcionado para a câmara, 

assinalando “um fora-de-campo que trabalha na profundidade da 

imagem, em seu avanço, que não transborda mais pelos lados, 

mas pela frente [...]” (1999:183), apontando o lugar do 

operador da câmara; presença de superfícies refletoras, como 

os espelhos, que por meio de reflexo incrustam fragmentos da 

exterioridade virtual na imagem; presença de qualquer coisa 

que oblitera parcialmente a superfície fotográfica, como 

manchas, adesivos, raspagens, e que remete diretamente ao 

espaço da enunciação.  

 Diante dessas observações do autor, achamos contraditória 

e radical a sua afirmação, presente na citação apresentada 

anteriormente, de que o fora-de-campo fotográfico não 

apresenta um “valor de dinamização psicológica” e “não faz 

parte de um conjunto mais vasto onde teria um estatuto 

funcional, como uma peça que articula uma estrutura que lhe 

atribuiria uma finalidade em outra parte que não nela mesma”. 

Pois, por exemplo, se pensarmos no fora-de-campo refletido no 

espelho, mesmo reconhecendo que ele não dinamiza o campo 

enquanto presença física, não podemos deixar de reconhecer que 

ele tem um valor fora dele mesmo, tendo em vista a sua 

incrustação na imagem. Nessa medida, o fora-de-campo 

constitui-se um fator de dinamização da fotografia. 

Entretanto, para a análise do nosso corpus fotográfico só nos 

interessa a indução do fora-de-campo através das aberturas, 

portas e janelas, e dos jogos de olhar. 

 Como colocamos anteriormente, o conto breve aproxima-se 

da fotografia no sentido apontado por Cortázar (1974b), que 

diz respeito, primeiramente, a compressão espaço-temporal a 
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qual, na imagem fotográfica, consiste num instante, numa 

fração de tempo e espaço e, no conto breve, essas categorias 

estão condensadas, embora tenham pequenos desdobramentos. 

Logo, o espaço não é fixo e imutável como o da fotografia. 

 Assim, enquanto na fotografia há uma relação de corte 

entre o campo, espaço visualizado, e o fora-de-campo, espaço 

não visualizado, nos capítulos de Vidas Secas esta relação não 

se dá de forma delimitada em virtude do surgimento de espaços 

secundários dentro de cada capítulo. Contudo, os espaços 

secundários não têm densidade dramática e chegam até a 

desaparecer quando o espaço da cena principal toma a 

narrativa. Nesse romance, enquanto a temporalidade é imprecisa, 

sem marcos determinados, o espaço é definido. Os 

acontecimentos se dão ora na casa da fazenda e 

circunvizinhança, ora na cidade próxima. As personagens formam 

um núcleo, o familiar. Por conseguinte, poderíamos imaginar 

que cada acontecimento, situado em um capítulo, envolvendo 

algumas personagens, ingressaria no curso da narrativa, 

repercutindo nas outras personagens, podendo deflagrar outros 

espaços dramáticos. Entretanto não é isso o que ocorre.  

 A “exterioridade virtual” da cena principal de cada 

capítulo não é carregada de dramaticidade e pouco impulsiona a 

narrativa de Vidas Secas: cada capítulo sintetiza um 

acontecimento em que as personagens ausentes do espaço 

principal, mesmo que implicadas de alguma forma na estória, 

não retornam à narrativa para dar desenvolvimento dramático ao 

acontecimento, seja dentro do próprio capítulo, seja nos 

capítulos seguintes.  

 Podemos perceber isso no capítulo O Menino mais Novo. 

Admirando a imagem do pai, enquanto este amansava uma égua 

alazã, o menino mais novo teve o desejo de ser igual a ele. 

Então, decide montar um bode. A narrativa desenvolve-se em 
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dois tempos principais: quando o garoto admira o pai e no dia 

seguinte quando vai imitá-lo. O espaço do drama e predominante 

é o pelas redondezas do curral. O interior da casa é 

minimamente explorado na narrativa; serve apenas para situar o 

espaço em que o garoto foi dormir.     

 O narrador vai situando os sentimentos do garoto desde a 

admiração pelo pai, passando pela apreensão, pela dúvida e 

pelo medo diante da possibilidade de ser descoberto fazendo a 

“trela”, até finalmente o sentimento de humilhação quando leva 

a queda do bode diante do irmão e da cachorrinha Baleia.   

 Assim, o narrador vai construindo a tensão narrativa. O 

medo de ser visto pelos pais é bem colocado no episódio, pois 

sabemos que a qualquer momento sinhá Vitória ou Fabiano 

poderiam aparecer na cena. O receio de servir de motivo de 

riso ao irmão e de ser repreendido e castigado pelos pais está 

claro nesses fragmentos: 

 

A necessidade de consultar o irmão apareceu e 
desapareceu. O outro iria rir-se, mangar dele, avisar 
sinhá Vitória. Teve medo do riso e da mangação. Se 
falasse naquilo sinhá Vitória lhe puxaria as orelhas. 
 

(NARRADOR, p.49) 
 
 

Lembrou-se de Fabiano e procurou esquecê-lo. Com 
certeza Fabiano e sinhá Vitória iam castigá-lo por 
causa do acidente. Levantou os olhos tímidos. A lua 
tinha aparecido, engrossava, acompanhada por uma 
estrela quase invisível. 
 

(NARRADOR, p.52) 
 

 Após a queda, o menino “chega-se a casa devagar, 

entortando as pernas, banzeiro”. Termina o capítulo. Esse 

acontecimento não tem continuidade, não é mais retomado no 

romance. A expectativa do castigo, reforçada pela convicção do 

menino: “com certeza Fabiano e sinhá Vitória iam castigá-lo”,  
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contribui para a tensão do episódio, mas só tem função 

dramática nele mesmo. O “campo cego”, que comporta o espaço da 

casa, possivelmente onde sinhá Vitória e Fabiano estariam, não 

é considerado para a continuidade narrativa. Quando o menino 

chega em casa, há o corte brusco na temporalidade. O outro 

capítulo inicia-se com um outro acontecimento sem conexão com 

o antecedente.  

 Por conseguinte, fica evidente que não é interesse do 

narrador desenvolver o acontecimento contido nos capítulos, 

mostrando as implicações decorrentes, porque, na verdade, as 

personagens quase não interagem. O que ganha relevância na 

obra é o conflito vivenciado pelo “herói” principal de cada 

episódio. No caso do capítulo O Menino mais Novo, o ponto alto 

é o processo de busca de identidade que o menino vivencia e 

que é externado através do desejo de ser igual ao pai. É bem 

elucidativa a comparação que ele estabelece entre seu corpo 

franzino e o de Fabiano, forte e grande, “metido nos couros, 

de perneiras, gibão e guarda-peito, era a criatura mais 

importante do mundo”. Mais do que ser o simples desejo de 

imitar o pai, está simbolizado no seu gesto a perpetuação de 

todo um modo de vida, a perpetuação da “vida fabiana”, numa 

analogia a “vida severina” poetisada por João Cabral. 

 As personagens de Vidas Secas, essa “epopéia em farrapos” 

(HOLANDA,1992:73) da solidão humana, vivenciam suas 

experiências como que carentes do olhar humano. Estão exiladas 

na terra que conhecem e vivem solitariamente dentro do próprio 

grupo. Só o narrador, cúmplice, debruça o seu olhar sobre elas 

e as quer viva, afinal, contar algo não é dar vida ao que se 

conta? Assim, cada capítulo centra-se basicamente nas reações 

de uma personagem, o campo de visão também é restrito à 

pequena fração de tempo e de espaço do drama, de forma que a 

construção quadro-a-quadro do romance é condensada, envolta 
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“numa alta pressão” (CORTÁZAR, 1974:152).  

 Demos relevância, com as observações sobre o capítulo O 

Menino mais Novo, à ruptura narrativa entre um capítulo e 

outro e à relação do campo e do fora-de-campo como 

procedimentos que intensificam o espaço e o tempo principais 

do episódio. Agora, vamos tratar da condensação do tempo e do 

espaço quando o narrador situa a simultaneidade de ações em 

espaços distintos.  

 Toda análise comparativa é feita considerando-se a 

diferença intransponível dos meios cotejados. No nosso caso, 

temos que considerar o fato da composição textual da 

fotografia se dá pela simultaneidade de diferentes elementos 

que compõem a sua significação, como cores, formas, enquanto 

no conto temos a linearidade, o passo a passo narrativo. Por 

mais que a imagem fotográfica possa conter vários planos, eles 

estarão apresentados de uma só vez, porque são captados ao 

mesmo tempo, embora sejam apreendidos pelo leitor em momentos 

diferentes. Estas diferenças interferem na forma como serão 

visualizados o acontecimento e a imagem delimitados 

respectivamente no conto e na fotografia. Como diz Bosi 

(2000:37) acerca do poema, a imagem final, a que fica no 

término da leitura “foi uma conquista do discurso sobre a sua 

linearidade”. 

 No capítulo Baleia, a situação dramática para a qual se 

encaminham todas as outras nos é logo apresentada no primeiro 

parágrafo: 

 
A cachorra Baleia estava para morrer. Tinha 
emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos, as 
costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas 
escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As 
chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-
lhe a comida e a bebida. 

  (NARRADOR, p.85) 
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 Após a apresentação da situação geradora do conflito, a 

doença da cachorrinha Baleia, sabemos que “Fabiano resolveu 

matá-la”. A partir desse momento, a morte de Baleia é 

aguardada.  

 Podemos dizer que este capítulo está dividido em duas 

partes: uma periférica que culmina no momento em que Baleia 

recebe o tiro de Fabiano, e uma central, que é o seu lento 

padecimento. O jogo de imagens que sucede ao tiro e acompanha 

todo o sofrimento de Baleia, em que se misturam a voz do 

narrador e os “pensamentos” da cachorrinha, situa-se um pouco 

antes da metade do capítulo e conclui-se no seu final. 

Estabelece-se, portanto, uma relação entre centro e periferia. 

Tal relação remete à composição da imagem fotográfica na qual 

um ponto é selecionado como foco e os outros elementos são 

constitutivos da imagem, mas não seu centro de tensão. 

 Enquanto procedimento para limitar um acontecimento, a 

compressão temporal intensifica a dramaticidade da cena 

principal. No capítulo Baleia, o narrador procura mostrar o 

que simultaneamente estava ocorrendo em dois espaços 

diferentes: na casa, sinhá Vitória tentava conter o desespero 

das crianças diante do que estava por vir e, “nesse momento, 

Fabiano andava no copiar [...]” (p.87) à procura de Baleia 

para matá-la. Entretanto, o espaço da casa, com as crianças 

chorando e sinhá Vitória apreensiva, é um espaço que reforça a 

dramaticidade do espaço principal, que é onde estão Fabiano e 

Baleia. Isso fica evidente porque depois que Fabiano dá o tiro 

em Baleia, o espaço da casa com as personagens que lá se 

encontravam não são mais retomados no episódio. 

 Por conseguinte, tudo converge para o drama do 

desfalecimento da cachorrinha. Após o tiro, o foco narrativo 

recai basicamente em Baleia. O retorno de Fabiano à casa, a 

confirmação de que o tiro atingiu Baleia, a reação das 
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crianças, nada disso é enfocado na estória. O espaço da casa, 

que também era portador de tensão, desaparece da narrativa. 

Assim, a relação entre o campo e o fora-de-campo aponta para a 

relação entre o centro e a periferia. Nos capítulos de Vidas 

Secas, os elementos periféricos só têm relevância para 

destacar o núcleo principal; após esse núcleo ser ao máximo 

dramatizado, finda a narrativa. 

 Com efeito, o que está fora do recorte que o narrador 

configura, a fim de focalizar a cena principal de cada 

capítulo, fica sem densidade dramática, seja numa relação 

dentro do próprio capítulo, seja em relação aos capítulos 

seguintes. Porque constitui um “local de relançamento e de 

etapa da narrativa” (DUBOIS, 1999:181) a fim de que o narrador 

possa enfocar o conflito, unicamente o curto tempo e espaço do 

conflito.   

 Os episódios, contudo, não são desvinculados 

completamente uns dos outros dentro do romance. Se não são 

retomados enquanto ação nos capítulos subseqüentes, são 

referidos nestes. Os incidentes voltam em forma de lembranças, 

inseridos no processo de associação mental, seja no discurso 

do narrador, seja no discurso das outras personagens, como 

percebemos nesses fragmentos: 

 

Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se. 
Chegara naquele estado, com a família morrendo de 
fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo 
de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. 
 

(NARRADOR/FABIANO, p.18) 
 

Ao passar junto às pedras onde os meninos atiravam 
cobras mortas, sinhá Vitória lembrou-se da cachorra 
Baleia, chorou, mas estava invisível e ninguém 
percebeu o choro. 
 

  (NARRADOR, p.116) 
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 O primeiro fragmento pertence ao segundo capítulo, 

Fabiano, e faz referência ao primeiro capítulo, Mudança; o 

segundo fragmento é do último capítulo, Fuga, e faz referência 

ao nono capítulo, Baleia.  

 Por conseguinte, ao não seguirem uma ordem objetiva do 

tempo, articulada através da mensuração feita por marcações 

que seguem a lógica do relógio e do calendário, os 

acontecimentos de Vidas Secas são expostos a partir de uma 

ordem que aponta para o funcionamento lacunar, contraditório e 

fragmentário da memória enquanto registro e organização de uma 

história. Segundo Meyerhoff (1976:22): 

 

[...] o mundo interior da experiência e da memória 
exibe uma estrutura que é causalmente determinada 
mais por ´associações significativas` do que por 
conexões causais objetivas no mundo exterior. 
Transmitir essa estrutura peculiar requer, assim, um 
simbolismo ou imagística no qual as diferentes 
modalidades de tempo - passado, presente e futuro - 
não sejam serial, progressiva e uniformemente 
ordenadas e sim sempre inextricável e dinamicamente 
associadas e mescladas umas às outras. 
 

 Nessa perspectiva, a memória fotográfica é uma metáfora 

viva da contradição da representação do tempo, como colisão do 

passado e presente, na medida em que  

 

a dor do que foi e que jamais voltará a ser só se 
intensifica porque as fotos funcionam ao mesmo tempo 
como `certificados de presença´ (Barthes,1981:122) 
[...] signo de um passado inatingível, 
irremediavelmente irrecuperável, mas imperturbável, 
perpétua e vicariamente presente. 
 

(SANTAELLA & NÖTH, 1998:128) 

  

 Dessa forma, a fotografia irrompe no agora e o modifica. 

 Com efeito, em toda forma de representação subjaz uma 

maneira de apreender e configurar o tempo. Quando o olhar 
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busca e capta o momentâneo, o instante, apresenta-o na sua 

condição de fragmento descontínuo. No conto breve, este 

fragmento apresenta a “perfeita coerência entre duração e 

intensidade” (CORTÁZAR,1974a:125). 

 

 

 

2.1. O acontecimento “puro” 

 

 

 A força imagética de Vidas Secas é reiteradamente 

apontada pela crítica. Ela é, principalmente, relacionada ao 

silêncio presentificado na obra e ao estilo sintético das 

frases curtas e justapostas. Segundo Castello (1999:314), como 

a linguagem plástica, esse romance tem o poder sugestivo da 

cor e da fixação do movimento como num instantâneo 

fotográfico:   

 

A linguagem da palavra passa então a gerar “quadros” 
e é dessa maneira que se reverte, como linguagem 
plástica, em linguagem do silêncio. É assim Vidas 
Secas, obra composta de “narrativas” totalizadas por 
“quadros” “descritos”, cujo autor é por isto mesmo 
também artista plástico, exprimindo-se pelo potencial 
sugestivo da palavra, a pena substituindo o 
pincel. 
 

 Na aparição da imagem pictórica ou fotográfica, as cores, 

as formas, os contrastes estão imediatamente dados ao nosso 

olhar e à nossa emoção, envolvendo-nos à medida que vamos 

adentrando na imagem. Diante do texto lingüístico, seguimos um 

outro processo imaginativo, o que parte da palavra para a 

“imagem visiva” e, dessa forma, como comenta Calvino 

(1999:99), 
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conforme a maior ou a menor eficácia do texto somos 
levados a ver a cena como se esta se desenrolasse 
diante de nossos olhos, senão toda a cena, pelo menos 
fragmentos e detalhes que emergem do indistinto. 

 

 Assim são formados os “quadros” de Vidas Secas. 

Construímos, a partir dos capítulos dedicados a cada uma das 

personagens ou à família, imagens vivas de seus corpos 

carregados sempre por algum sentimento que as inquieta ou 

atormenta nas experiências cotidianas: as personagens estão 

sempre envolvidas em algum acontecimento em que fracassam, 

inseridas solitariamente num espaço devastado e tomadas pelo 

silêncio.   

 Aqui, é quase impossível não fazermos referência a tela 

Retirantes, 1944, de Portinari (anexo 6), da série homônima. 

Esta série, vinda a público na década seguinte à da publicação 

de Vidas Secas, compartilha com este romance a tematização da 

problemática social da pobreza inserida na proposta modernista 

de buscar uma arte nacional a partir da representação de modos 

de vida do povo.  

 Encontramos em Retirantes as figuras humanas compondo a 

grande cena num ambiente de desolação e abandono. As cores 

escuras, diluídas principalmente em tons de azul, marrom e 

preto, compõem as formas feitas de manchas e contornadas por 

traços dispersos. O céu escuro e tenebroso, com aves pretas, 

pesa e faz-se ameaçador por trás dos retirantes, bem como é 

também ameaçador o chão em tons que vão do marrom ao preto, 

com ossadas e pedras pontiagudas. Os vários traços retos, 

horizontais e verticais, formam a textura da pele dos corpos 

magros dos sertanejos e fazem alusão à terra seca e rachada. 

Os olhos também transparecem sofrimento pela maneira como são 

desenhados: bem abertos, sendo a pupila um grande ponto, 

sugestionando a interpretação de estados variados, como 
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espanto, amargura, desencanto. A retirante à esquerda, com uma 

criança no braço, não tem a marca da boca, “por onde passam o 

sopro, a palavra e o alimento” (CHEVALIER & 

GHEERBRANT,1994:133), o que simboliza o estado de carência 

brutal, a “fome” de comida e de compaixão dos homens. A 

exploração expressionista dos recursos pictóricos dão 

densidade à condição de vida dos seres humanos figurados e 

“excedem” em emoção. 

 Como em Retirantes, a família de Fabiano está a caminho 

de chegar a algum lugar, perambulando em terras alheias das 

quais não leva nada. Acompanha-a, como pano de fundo, a 

paisagem desesperadora: “a catinga estendia-se, de um vermelho 

indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo 

negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos 

moribundos” (NARRADOR, p. 9-10). A presença de cores 

contrastantes como o branco e o negro se equalizam como 

símbolos da morte. Entretanto, o “vôo negro dos urubus” não é 

apenas um índice de morte. O adjetivo “negro” remete já ao seu 

pesar e luto, numa instância da morte como opressão e 

desgraça, figurada na imagem de um manto negro que vem do alto 

e paira sobre os que ainda vivem. O ângulo de visão aberto nos 

apresenta uma paisagem com eixo vertical, da terra com a 

catinga ao céu com urubus, e, caminhando por esse vazio, as 

personagens. Embora o romance se dê, na sua maior parte, com a 

família vivendo no espaço da fazenda, o tempo ameaçador da 

seca, que comprime o presente entre trágicas lembranças e 

projeções futuras sem esperanças, não nos deixa esquecer que a 

condição de vida daqueles “viventes” é a de estar em perpétua 

peregrinação. 

 As descrições das personagens, dos espaços telúrico e 

social têm um papel preponderante como deflagradoras do efeito 

plástico nesse romance. Essas descrições adquirem significados 
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simbólicos nos quais estão em constantes interações os 

aspectos físicos, psicológicos e sociais, corroborando para a 

intensificação e a tensão dramática da narrativa.  

 Segundo Cortázar (1974a:122), “a eficácia de um conto 

depende da sua intensidade como acontecimento puro”. Para 

isso, afirma o autor ser fundamental a economia dos meios 

narrativos: eliminação de comentários sobre o episódio, 

rodeios desnecessários que se configuram como afastamentos da 

construção da ambiência ou propriamente do drama. Quanto às 

descrições, portanto, estas devem estar esvaziadas da função 

dilatória (AGUIAR e SILVA, 1992:741), que consiste num 

aproveitamento de suas características de expansão e de 

digressão para retardar determinados eventos da narrativa.    

 Assim sendo, a aptidão do contista  

 

para nos introduzir num conto como se entra numa 
casa, sentindo imediatamente as múltiplas influências 
de suas formas, cores, móveis, janelas, objetos, sons 
e cheiros, nasce da concepção que acabamos de 
mostrar. A economia não é ali somente uma questão de 
tema, de ajustar o episódio ao seu miolo, mas de 
fazê-lo coincidir com a sua expressão verbal, 
ajustando-a ao mesmo tempo para que não ultrapasse os 
seus limites [...] procura fazer com que o que ele [o 
contista] diz seja presença da coisa dita e não 
discurso sobre a coisa. 
 

(1974a:124-125) 
 

 A sensação de que as cenas de Vidas Secas estão se 

desenrolando “diante de nossos olhos”, como “presença da coisa 

dita”, remete-nos a instância ficcional ordenadora do mundo 

narrado e geradora das várias vozes do texto, a voz do 

narrador. Através de um narrador que parece se esconder atrás 

do relato, ficamos diante do “acontecimento puro”, que surge 

livre de comentários e digressões. Aqui, o papel do contista, 

no jogo da ficcionalidade, equivale ao do fotógrafo diante de 
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um acontecimento em que a presença da sua subjetividade é um 

pouco diluída pelo efeito de real mostrado no “produto final”, 

que são as fotografias. 

  Como recursos que eliminam “excessos” da narrativa, 

considerando sempre o ajuste entre o modo de narrar e o 

narrado, destacamos a utilização do discurso indireto livre8. A 

voz do narrador de Vidas Secas nos chega impregnada pelas 

palavras e pensamentos da personagem sob o foco narrativo. Os 

sentimentos dela são evocados diretamente. Perde-se, portanto, 

as marcas introdutórias precisas para identificar a delegação 

da fala (MAINGUENEAU, 1996:119), constituindo-se o discurso 

pela polifonia de vozes, como podemos perceber nesse 

fragmento: 

 

Olhou os pés novamente [sinhá Vitória]. Pobre do 
louro. Na beira do rio matara-o por necessidade, para 
sustento da família. Naquele momento ele estava 
zangado, fitava na cachorrinha as pupilas sérias e 
caminhava aos tombos, como os matutos em dias de 
festa. Para que Fabiano fora despertar-lhe aquela 
recordação? 
 

(NARRADOR/SINHÁ VITÓRIA, p.43) 
 

 Podemos observar que há uma quebra entre “Olhou os pés 

novamente”, discurso do narrador, para “Pobre do louro”, 

exteriorização do compadecimento da personagem. A partir deste 

sintagma até a oração interrogativa “Para que Fabiano fora 

despertar-lhe aquela recordação?” temos a inserção dos 

pensamentos de sinhá Vitória no fio da narrativa.  

 Como apontou Fiorin (1996:83-84), a presença dominante 

desse discurso em Vidas Secas, em detrimento de outras formas 

 
8    Não está no âmbito deste estudo a análise da complexidade desse tipo 
de citação na obra em questão. Sobre isso, conferir FREIXIEIRO (in 
BRAYNER, 1977:244-253). 
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de citação, constrói a verossimilhança da personagem, já que 

Fabiano, sinhá Vitória e as crianças vivenciam a precariedade 

da linguagem, seja pela opressão, seja pela ignorância: 

 

Não eram propriamente conversa, eram frases soltas, 
espaçadas, com repetições e incongruências. Às vezes 
uma interjeição gutural dava energia ao discurso 
ambíguo. Na verdade nenhum deles prestava atenção às 
palavras do outro: iam exibindo imagens que lhes 
vinham ao espírito, as imagens sucediam-se, 
deformavam-se, não havia meio de dominá-las. Como os 
recursos eram minguados, tentavam remediar a 
deficiência falando alto. 
 

(NARRADOR, p.64) 

 

 Esse fragmento é um raro momento de Vidas Secas em que os 

membros da família estão reunidos dentro de casa; trata-se do 

período de inverno. Mas, como o narrador expõe, eles fracassam 

na tentativa de conversarem. Assim, no decorrer do capítulo, 

facilmente seus pensamentos e sentimentos vão adentrando no 

curso da narrativa através do discurso indireto livre. Entre o 

tempo cronológico da ação e o tempo psicológico, é neste 

último que a narrativa se adensa. Através do predomínio do 

tempo psicológico, o silêncio presentifica-se e a linguagem 

corporal adquire relevância.  

 A partir da relação entre imagem e silêncio, Pinto (in 

GARBUGLIO et al., 1987), ao analisar o estilo conciso e 

sintético das frases de Vidas Secas, relacionou-o ao cinema 

mudo: 

 
Como pouco se fala, a relação dos gestos enumerados, 
segundo uma ordem lógica, lembra a representação no 
cinema mudo. A falta de diálogos tem que ser 
compensada pela configuração exterior das 
personagens, das suas ações, dos movimentos que 
suprirão as comunicações verbais: assim [Fabiano] 
ensinava aos meninos e conversava com sinhá Vitória, 
“o único vivente que o compreendia. Nem precisava 
falar. Bastavam os gestos”. 
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 No recorte abaixo, podemos perceber como se dá a mudança 

rápida das ações num tempo comprimido e o efeito da relação 

entre o andamento da frase e a intensificação dos movimentos e 

reações da personagem: 

 
[Sinhá Vitória] Estremeceu lembrando-se da seca, o 
rosto moreno desbotou, os olhos pretos arregalaram-
se. Diligenciou afastar a recordação, temendo que ela 
virasse realidade. Rezou baixinho uma ave-maria, já 
tranqüila, a atenção desviada para o buraco que havia 
na cerca do chiqueiro das cabras. Esfarelou a pele de 
fumo entre as palmas das mãos grossas, encheu o 
cachimbo de barro, foi consertar a cerca. Voltou, 
circulou a casa atravessando o cercadinho do oitão, 
entrou na cozinha.    

(NARRADOR, p.41) 

 Não só há a passagem rápida entre uma ação e outra num 

curto fragmento de texto: “Esfarelou a pele de fumo [...] 

encheu o cachimbo [...] foi concertar a cerca [...]. Voltou 

[...]. Circulou a casa [...] entrou na cozinha”, como também a 

eficácia da descrição, que se constitui a partir de um retrato 

da personagem como se esta estivesse sendo captada por um 

instantâneo fotográfico: “Estremeceu lembrando-se da seca, o 

rosto moreno desbotou, os olhos pretos arregalaram-se”.   

 Sobre a distinção entre a formação da imagem por 

justaposição, no caso do discurso literário, e por 

simultaneidade, no caso do visual, Bosi (2000:33) assim 

comenta: 

 

A disposição dos sintagmas, sobre a qual assenta todo 
discurso, diz o quanto a linguagem humana é, ao mesmo 
tempo, seqüência e estrutura, movimento e forma, 
curso e recorrência. A sua estratégia de ir e vir é, 
por força, mais lenta e mais sinuosa do que a armada 
pela percepção visual e pelo devaneio. 
 

 E, mais adiante: 
Mas o discurso é frágil se comparado ao efeito do 
ícone que seduz com a sua pura presença, dá-se sem 
tardança à fruição do olho, guardando embora a 
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transcendência do objeto. A imagem impõe-se, 
arrebata. O discurso pede a quem o profere, e a quem 
o escuta, alguma paciência e a virtude da esperança. 

 

 Tendo em vista estas considerações, veremos a seguir como 

as imagens do corpo das personagens de Vidas Secas, dispersas 

na narrativa, contribuem para a constituição dos “retratos” 

das personagens em convergência com os “retratos” fotográficos 

dos trabalhadores da terra feitos por Sebastião Salgado. 
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Capítulo III 
 
 

A Poética do Corpo e Imagens Sínteses 
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 “Formada, a imagem busca aprisionar       

 a alteridade estranha das coisas 
 e dos homens” 

 
Alfredo Bosi 

 

 

 

 Vários elementos concorrem para a intensidade e a tensão 

da narrativa de Vidas Secas. Após nos determos na compressão 

espaço-temporal, elegemos um outro aspecto que achamos 

relevante, e que nos possibilita a comparação com as 

fotografias selecionadas do álbum Terra de Sebastião Salgado, 

que são as imagens do corpo. Assim procedemos, tendo em vista 

ser, nas fotografias de Salgado, o corpo humano, senão o 

elemento central a nível do plano principal do enquadramento, 

inevitavelmente o é a nível temático, de maneira que, em 

função dele, se dão os procedimentos de intensificação e 

tensão da imagem.  

 Em ambas as obras, o corpo, “obrigatoriamente imagem, 

obrigatoriamente simbólico” (PITTA, 1996:109), adquire uma 

importância que nos possibilita reconhecê-lo como uma imagem 

síntese que congrega signos culturais, sociais, e que 

fundamentalmente toca a nossa dimensão afetiva. Assim, as 

imagens do corpo adquirem sentido a partir de um contexto de 

relações instituídas socialmente: 

 

O corpo enquanto tal é orientado para exercer no 
espaço social determinadas funções, as quais são 
condicionadas à sua situação de classe, ao tipo de 
programação recebida e aos valores morais vigentes. 
Se por um lado, o corpo é objeto de desejo e de 
prazer, de outro, ele é reprimido pelos valores 
morais dominantes e pelas funções sociais que este 
deve exercer. 

 
(KERN in KERN et all., 1995:30) 
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 Ao ser presença num universo de diferenças, o corpo 

figurado como uma forma de estar no mundo acaba por evocar o 

que lhe é ausente, outras maneiras de existir. As imagens do 

corpo em Vidas Secas e nas fotografias de Salgado, enquanto 

representações de uma coletividade, estão no extremo de um 

contínuo de modos de viver em que, no outro extremo, 

encontramos o corpo asséptico, saudável, coberto por signos de 

status, acomodado em espaços onde o lugar das “coisas” e dos 

homens são distintos. No nosso corpus literário e fotográfico, 

o corpo é predominantemente figurado como objeto de opressão 

social; opressão esta que deixa marcas na sua materialidade e 

no silêncio que transpassa e significa além da matéria. Aqui, 

tomamos o termo opressão nos seus sentidos diversos, como “ato 

ou efeito de oprimir; abatimento de forças; vexame; tirania”9. 

 Dessa maneira, o que nos interessa são as imagens do 

corpo somadas às outras que se associam a elas, constituindo 

um cenário de relações. Bakhtin (1992:43-113), ao tratar da 

forma espacial do herói, discorre sobre o que “excede” a 

percepção que um indivíduo tem dele mesmo e que só é 

visualizado pelo seu contemplador: 

 

Devo assumir o horizonte concreto desse outro, tal 
como ele o vive; faltará nesse horizonte, toda uma 
série de fatos que só são acessíveis a partir do 
lugar onde estou; assim, aquele que sofre só terá, de 
sua expressividade externa, uma percepção parcial que 
ele, por sinal, só conhecerá através da linguagem de 
suas sensações: ele não vê a dolorosa tensão de seus 
músculos, o finito plástico de seu corpo, a expressão 
dolorosa de seu rosto, e não vê o céu azul contra o 
qual se desenha para mim sua imagem externa marcada 
de dor. E mesmo que ele visse o que vejo - se se 

 
9    FERREIRA, Aurélio Buarque de H. Pequeno Dicionário Brasileiro da 
Língua Portuguesa - Ilustrado. Rio de Janeiro: Gamma. 11ª ed. 
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encontrasse na frente de um espelho, por exemplo -, 
não teria um enfoque emotivo-volitivo apropriado a 
essa visão que, em sua consciência, não se situaria 
como ela se situa na consciência do contemplador. 

 
 (1992:45) 

 

 Tendo em vista a relação entre a figuração dos corpos e 

os espaços natural e social nos quais estes se inserem, 

ressaltamos, de imediato, algumas convergências e divergências 

que a nós se apresentam, considerando a diferença dos meios de 

expressão das obras em análise.  

 As imagens das personagens de Vidas Secas, e 

especificamente de seus corpos, estão disseminadas ao longo da 

narrativa de cada capítulo, diferentemente das fotografias. 

Nestas, cada imagem traz um ser humano e um pano-de-fundo 

definitivos, e nós, contempladores, damos “acabamento” ao 

corpo observado, tendo em vista também o que lhe excede na 

espacialidade.  

 Em Vidas Secas, através da visão do narrador acerca das 

personagens, e, mais escassamente, da visão que estas 

apresentam de si mesmas e das que elas apresentam uma das 

outras, vamos compondo fragmentariamente os seus aspectos 

físicos, suas reações psicológicas e, assim, vamos também 

observando em que medida ocorre uma espécie de mimetismo entre 

o corpo figurado e o espaço natural que o acomoda, de forma 

que “manifestações isoladas adquiram importância no interior 

do conjunto constituído por esse todo, na qualidade de 

componentes desse todo” que é a imagem da personagem (BAKHTIN, 

1992:26). Em Vidas Secas, vamos encontrar as imagens do corpo 

como elementos determinantes para a composição da cenografia10 

 
10    A noção de cenografia tratada por Maingueneau (1992) diz respeito à 
relação entre o contexto e o co-texto da obra, sendo “ao mesmo tempo 
condição e produto, ao mesmo tempo `na´ obra e `fora´ dela”, 
constituindo, assim, “um articulador privilegiado da obra e do 
mundo”(1992:121). No âmbito da nossa pesquisa, tratamos de algumas 
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(MAINGUENEAU,1995) no romance. Uma cenografia do confinamento, 

espaço recluso, do silêncio, fala abafada, e de um tempo 

indefinido, pertencente a inexorabilidade da morte.  

 Nas fotografias de Salgado, nem sempre encontraremos um 

pano-de-fundo que se constitui como um espaço visível. Por 

vezes, o corpo humano ganhará destaque a partir de um fundo 

opaco, portanto, sem elementos que evoquem valores de uma 

paisagem social ou natural. Entretanto, não podemos esquecer 

que estas fotografias, no seu conjunto, compõem cenas de um 

cotidiano comum e referem-se a um espaço físico que, por vezes 

obliterado, é revestido por um imaginário que condiciona a 

leitura da imagem. 

 O fato da fotografia ser uma imagem fixa, e não uma 

narrativa, faz com que contemplemos a imagem de um corpo 

estático, não nos deixando margens para a leitura do 

movimento, por exemplo, do desenvolvimento de um gesto pelo 

qual o sujeito interage no espaço social. Isto só poderá ser 

observado no recorte que fizemos para a análise das imagens do 

corpo em Vidas Secas. 

 Sobre essa diferença fundamental para a composição da 

exterioridade da “personagem” figurada no texto verbal e numa 

pintura, que aqui estendemos para o texto fotográfico, Bakhtin 

(1992:54) assim comenta: 

 

O aspecto físico não deve ser considerado 
isoladamente na obra de criação verbal. Certa 
lacunosidade do retrato pictural nela encontra 
compensada por fatos que se relacionam com o aspecto 
físico e são pouco acessíveis, ou inacessíveis, às 

 
implicações apontadas pelo teórico no que achamos relevante para a 
constituição da cenografia na obra, ou seja, o que nesta concorre para 
validar o seu cenário, sem alçarmos à instância das condições de produção 
que possibilitaram o surgimento dessa mesma obra. Cenário aqui é 
entendido como a articulação de vários elementos, deste o espaço, o 
tempo, a ambiência, a corporalidade das personagens, a linguagem. 
 
 

 
 



 

 
87

 
 
 

 
 
 

artes plásticas, tais como: o andar, os modos, a 
expressão cambiante do rosto ou do corpo num ou 
noutro momento de uma vida, a expressão do tempo 
irreversível de uma vida em seu desenrolar, a 
expressão do crescimento paulatino do homem, que 
passa pela expressividade externa das idades; as 
imagens da juventude, da maturidade, da velhice, em 
sua continuidade plástico-pictural ⎯ todos esses 
aspectos que a expressão pode englobar e que 
constituem a história do homem exterior. 

 

  Sobre essa observação de Bakhtin, vale nos lembrarmos das 

representações do corpo humano encontradas em vertentes 

estéticas como a cubista, por exemplo, em que a partir da 

fragmentação da forma temos uma apreensão do objeto 

representado por diferentes pontos de vista dados 

simultaneamente, rompendo assim a estaticidade da forma e 

gerando movimento. 

 Retomando a figura da esfera, apontada por Cortázar 

(1974c:228) como símbolo da forma compacta e tencionada do 

conto breve, salientamos que a tensão dramática dos capítulos 

de Vidas Secas provém em grande medida do ajuste entre as 

imagens dos corpos das personagens, detentoras de um rico 

arcabouço simbólico, e os demais elementos que compõem a 

cenografia da obra. No caso das fotografias, a esfericidade da 

imagem pressupõe “uma justa limitação prévia, imposta em parte 

pelo campo que a câmara abrange e pela forma como o fotógrafo 

utiliza esteticamente essa limitação” (CORTÁZAR,1974b:151). Ou 

seja, pressupõe uma composição que, como apontou Dubois 

(1999:161-217), resulta do corte espaço-temporal feito pelo 

fotógrafo. A partir daí, a imagem compõe um todo, no qual a 

relação entre as suas formas, dentre elas a do corpo humano, é 

responsável pela tensão da imagem.  

 Os procedimentos que contribuem para a intensidade da 

narrativa e da imagem fotográfica, considerando as imagens do 

corpo como elementos significativos para a sua condução, 
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apresentam características convergentes em ambas as obras, 

como teremos oportunidade de observar nos tópicos seguintes. 

Por ora, vale ressaltar que a “economia dos meios” (CORTÁZAR, 

1974c:228), na obtenção da intensidade no “pequeno 

acontecimento” do conto ou no fragmento fotográfico, é 

fundamental para que estes signifiquem por meio de uma 

“explosão” de sentidos. 

 

 

 

3.1. O espaço do corpo em Vidas Secas  

 

 

 A voz do narrador de Vidas Secas vai nos conduzindo, logo 

nas primeiras linhas de Mudança11, ao conhecimento do espaço da 

narrativa, sua topografia, e do seu tempo, sua cronografia, 

pelas quais se institui a cenografia na obra e,  

conseqüentemente, neste capítulo.  

 Antes de virarmos a primeira página, sentimo-nos 

transportados como que para um vácuo, porque todas as imagens 

suscitadas nos deixam diante do vazio. Assim seguimos até 

findar o capítulo.  

 O tempo, nas suas marcações convencionais, é suspenso. 

Todas as referências são imprecisas: “Fazia horas [...]”, 

“Fazia tempo [...]”, “Entrava dia e saía dia [...]”. É como 

se, simbolicamente, as personagens estivessem fora dele. A 

duração sem limites reforça a angústia diante da vida 

constantemente ameaçada numa topografia de confinamento: uma 

terra devastada e afastada da civilização. Nesse cenário, a 

 
11     1º capítulo de Vidas Secas (1984), p. 9-16. 
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família de Fabiano vai se “arrastando” solitariamente e sem 

rumo: “[...] o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde” 

(NARRADOR, p.10). Reiteradamente seus corpos são figurados no 

passo a passo do esgotamento psíquico e do flagelo da carne. 

Estão condenados a um sofrimento que os põem numa situação 

fronteiriça entre a vida e a morte: 

 

As manchas do juazeiro tornaram a aparecer, Fabiano 
aligeirou o passo, esqueceu a fome, a canceira e os 
ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos 
saltos, a embira tinha-lhe aberto entre os dedos 
rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares, duros 
como cascos, gretavam-se e sangravam.  
 

(NARRADOR,p.12) 
  

 O corpo esquálido se confunde com a paisagem de morte: 

“Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, 

irresoluto, examinou os arredores” (NARRADOR, p.10). As 

imagens dos pés esfolados: “Os calcanhares, duros como cascos, 

gretavam-se e sangravam”, “rachaduras que lhe estragavam os 

dedos e os calcanhares” (NARRADOR, p.14), ou ainda: “a lama 

seca e rachada que escaldava os pés” (NARRADOR, p.10), são 

imagens que apontam a relação do corpo com a aridez do espaço 

natural. Entretanto, a reincidência dessas imagens nos remete 

a simbologia dos pés como figura metonímica do corpo. Segundo 

Chevalier e Gheerbrant (1994:694-695), o pé enquanto “ponto de 

apoio do corpo na caminhada” é também “antes de tudo, um 

símbolo de consolidação” e de força da alma na medida que é 

ele “o suporte da posição vertical do homem”. Assim, o 

tormento dos pés remete-nos ao tormento do corpo inteiro, ao 

esgotamento da força que é exteriorizado no movimento de 

desequilíbrio do corpo: “Fabiano sombrio, cambaio[...]” 

(NARRADOR, p.9).  

 As personagens, assim, são o reduto da vida que ainda 

 
 



 

 
90

 
 
 

 
 
 

insiste num cenário desolador. Numa reação de desespero e 

esgotamento, o menino mais velho, sem dizer palavra, põe-se a 

chorar e encolhe-se no chão: 

 
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no 
cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que 
se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio 
como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano 
teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos 
do mato. Entregou a espingarda a sinhá Vitória, pôs o 
filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos 
que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como 
cambitos. 
 

(NARRADOR, p.10) 
  

 A posição fetal guarda a simbologia do retorno ao estado 

embrionário. Um desejo de recolhimento à proteção da redoma 

que aparta o corpo do mundo. Numa situação de padecimento e de 

total carência, remete ao desejo inconsciente ou não de nascer 

de novo. Nessa dimensão, a respiração perde a sua simbologia 

de força integradora do homem ao mundo, cujo centro é o corpo 

humano, para tornar-se um circuito fechado na redoma uterina 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1994:778).  

 No fragmento supracitado, percebemos o apuro com que o 

narrador detém-se nas ações, passando rapidamente de uma para 

a outra, de maneira concisa, evidenciando o efeito de corte 

que consagra a efemeridade do instante. Através do surgimento 

freqüente da justaposição de frases curtas em detrimento dos 

períodos complexos com desdobramentos de orações, a narrativa 

ganha em intensidade, trabalhando os elementos que concorrem 

para a sua brevidade e condensação. Cria-se o ajuste entre o 

mundo narrado e o modo de apresentá-lo através de uma 

linguagem “seca”, depurada, “carente” de ornamentos. Nessa 

medida,  

 

a obra legitima-se traçando um enlaçamento: através 
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do que diz, do mundo que representa, tem de 
justificar tacitamente a cenografia que ela impõe de 
início. 
 

(MAINGUENEAU, 1995:131-132) 
 

 Com efeito, para legitimar o espaço natural ameaçador e o 

tempo que se faz sentir como eternidade, a compleição do corpo 

das personagens corresponde a uma iconografia da seca, assim, 

“o sentido desses corpos de papel está relacionado ao sentido 

global do texto” (FIORIN, 1996:85). A esse corpo em flagelo e 

exaurido de forças, não poderia corresponder uma fala altiva e 

prolixa. É o silêncio que se instaura perpassado pela 

linguagem do gesto: 

 

[...] ao mostrar, indicar ou simbolizar uma emoção, 
uma intenção ou uma atitude, o gesto é um signo não-
verbal. Assim como a palavra, o gesto é codificado 
segundo normas sociais.     
 

(RECTOR & TRINTA, 1990:15) 
 

 Substituindo a palavra, é o gesto que, no contexto de 

carência dos retirantes, situa o predomínio da linguagem na 

esfera do não-verbal nos momentos em que o grupo interage. 

Assim, quando o menino mais velho arriou no chão, foi a 

posição fetal que comunicou sua desproteção, desfalecimento e 

resistência a seguir o grupo. Nesta situação, Fabiano teve a 

única reação, no capítulo inteiro, em que uma personagem usa o 

grito, ou mesmo a fala exaltada, como expressão de raiva ou 

revolta: “⎯ Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai” 

(FABIANO, p.9). Não obtendo resultado, Fabiano “futicou-o com 

a bainha da ponta da faca” e, logo depois, “lhe deu algumas 

pancadas”, comunicando a sua intenção de prosseguir.  

 Num outro momento, ao perceber uma nuvem sobre um monte, 

assim ele e sinhá Vitória interagem: 
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[Fabiano] Tocou o braço da mulher, apontou o céu, 
ficaram os dois algum tempo agüentando a claridade do 
sol. Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto 
dos filhos, suspirando, conservaram-se encolhidos, 
temendo que a nuvem se tivesse desfeito, vencida pelo 
azul terrível, aquele azul que deslumbrava e 
endoidecia a gente. 
 

(NARRADOR, p.13) 
 

 No fragmento acima, mais uma vez o silêncio predomina em 

detrimento da fala. A gestualidade faz-se mensagem: Fabiano 

toca a mulher ao invés de chamar-lhe pelo nome. Da mesma forma 

aponta para o céu. Esses gestos convencionalizados 

desencadeiam outros movimentos significativos do corpo, como, 

novamente, o seu encolhimento simbolizando a pequenez e o 

desamparo dos “viventes” diante de um cenário natural 

grandioso e avassalador, com o céu de um “azul terrível”. 

 Assim, a comunicação não-verbal ganha autonomia, no 

sentido de não vir como reforço ou complemento de uma mensagem 

primeira que foi verbal. Dessa forma, sinhá Vitória “estira o 

beiço” para “indicar vagamente uma direção” a Fabiano 

(NARRADOR, p.10).  

 Por intermédio da intensidade narrativa, que consiste na 

“eliminação de tudo o que não convirja essencialmente para o 

drama” (CORTÁZAR, 1974b:158), atinge-se a tensão, que é criada 

a partir da forma como o narrador nos aproxima e nos conduz 

pelo drama, desde a instauração da sua atmosfera nas primeiras 

linhas da estória. Como as personagens pouco falam, é seguindo 

o itinerário de seus corpos, que vamos sendo tomados pelo 

martírio o qual vivenciam. A tensão da narrativa vai sendo 

firmada também por causa do nosso desconhecimento: o narrador 

nos deixa desolados e desesperançados enquanto contempladores 

daquele drama, diante do sofrimento daquela família, tendo em 

vista que a nós nenhum alento é antecipado. Seguimos 
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acompanhando os retirante naquela peregrinação.  

 O “acontecimento” de Mudança resume-se, grosso modo, à 

peregrinação do grupo em busca de abrigo, e finda com o 

encontro deste: uma fazenda abandonada, “sem vida”, mas que 

desperta a esperança. Com efeito, o adensamento da narrativa 

ganha força a partir da relação estabelecida entre os membros 

do grupo e o desvendamento de seus aspectos afetivos, 

psicológicos e físicos em interação com o espaço natural 

ameaçador.  

 Após encontrarem a fazenda, o espaço trágico da seca 

começa adquirir um sentido humano, porque suscita o sonho de 

uma vida melhor. Nesse contexto, o corpo passa a se manifestar 

de uma nova forma: “Num cotovelo do caminho [Fabiano] avistou 

um canto de cerca, encheu-se de esperança de achar comida, 

sentiu desejo de cantar” (NARRADOR, p.12 - Grifo nosso). Num 

outro momento, quando Baleia, a cachorrinha da família, surge 

com um preá entre os dentes, o entusiasmo ganha corpo: 

“Levantaram-se todos gritando” (NARRADOR, 14). O abatimento, 

que adquirira forma através do encolhimento do corpo, começa a 

ser substituído pelo entusiasmo, que manifesta-se por meio de 

movimentos de expansão, em que há um lançamento do corpo e da 

voz. 

 A retomada para a vida é projetada no sonho de fazer a 

fazenda renascer e, por conseguinte, eles adquirirem uma outra 

forma de existência social: “A fazenda renasceria - e ele, 

Fabiano, seria o dono daquele mundo” (NARRADOR/FABIANO, p.16). 

Mas também, e principalmente, o sonho aparece mesclado do 

desejo de uma outra corporalidade: 

 

Sinhá Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. 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.      
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(NARRADOR/FABIANO, p.15-16) 

 
 
 

As cores de saúde voltariam à cara triste de sinhá 
Vitória. Os meninos se espojariam na terra fofa do 
chiqueiro das cabras. Chocalhos tilintariam pelos 
arredores. A caatinga ficaria verde. 
 

(NARRADOR/FABIANO, p. 16) 
 

 No sonho, o corpo ressurge na sua plenitude. Por 

conseguinte, os “farrapos” com os quais os corpos se 

confundiam, como percebemos nesses recortes: “Sinhá Vitória 

acomodou os filhos, que arriavam como trouxas, cobriu-os com 

molambos” (NARRADOR, p.12) ou “um abraço cansado aproximou os 

farrapos que os cobriam” (NARRADOR, p.13), são trocados por 

roupas que “provocariam inveja”, como percebemos no primeiro 

fragmento citado acima.  

  Com efeito, a roupa é um elemento que compõe a máscara 

social do indivíduo, na medida em que “tudo em nós, como seres 

físicos expostos à vista dos demais, continuamente significa” 

(LANDOWSKI, 1996:26). Enquanto extensão do corpo, pertence a 

uma ordem de valores estabelecida socialmente. No sonho de 

Fabiano, o corpo passa a ser ponto de atenção num universo em 

que a roupa garante status. Nesse momento, um outro mundo é 

evocado na narrativa: um mundo que contrasta com o mundo 

devastado em que solitariamente a família se encontra. Surge o 

mundo de uma comunidade instituída, em que existem o olhar do 

outro, a beleza, a inveja, a cobiça. Vislumbra-se uma situação 

distante da que eles foram obrigados a vivenciar, deixando um 

lugar, uma casa, para seguirem rotos com seus iguais “troços 

minguados”. Farrapos e troços aqui se igualam e ambos remetem 

ao sentido dicionarizado de coisa (quase) imprestável. 

 “Uma ressurreição”, como afirma o narrador no penúltimo 
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parágrafo do capítulo. Agora, numa outra perspectiva, a roupa 

“encarnada” de sinhá Vitória, associada a “cores de saúde” na 

cara, a “nádegas” “grossas”, reporta-nos à simbologia das 

vestes como “forma visível do homem interior” (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 1994:947). A cor encarnada nos remete à 

fertilidade feminina, à força do sangue como condição para a 

vida. Condição que, na vida “seca” do corpo esquálido e 

esfomeado, não vinga. Na ressurreição, o corpo ressurge 

restaurado da morte, entretanto, permanecem as chagas, como 

marca da passagem para a vida, da transcendência. 

 Em Fabiano12, a topografia do confinamento e do isolamento 

permanece, entretanto, não de maneira tão desoladora. Surge um 

cenário estável, no qual estão organizados os espaços das 

coisas e dos homens: a casa da fazenda. O tempo do 

acontecimento desse capítulo é limitado ao percurso que 

Fabiano faz do curral à casa. A temporalidade restrita é 

desenvolvida a partir da preponderância do tempo psicológico 

em detrimento do cronológico. 

 Agora, as referências feitas pelo narrador à paisagem, ao 

“pano de fundo” sobre o qual se salienta o corpo da personagem 

perde a força e torna-se mais escassa, numa certa medida 

porque a brutalidade da seca se fora com a chegada das chuvas. 

Assim, a fazenda prosperara e agora Fabiano trabalhava para um 

patrão. Aqui, não é mais a partir da relação das personagens 

com o cenário natural que se estabelece a tensão narrativa. 

Esse cenário foi dominado: 

 
Olhou os quipás, os mandacarus e os xiquexiques. Era 
mais forte que tudo isso, era como as catingueiras e 
as baraúnas. Ele, sinhá Vitória, os dois filhos e a 
cachorra Baleia estavam agarrados à terra. 
 

 
12     2º capítulo de Vidas Secas (1984), p. 17-25. 
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(NARRADOR/FABIANO, p.19) 
 

 Diante da natureza, Fabiano não mais titubeia ou se 

encolhe, pisa “com firmeza no chão” (NARRADOR, p.18). Seu 

corpo não se confunde mais com os farrapos. Agora tão 

“agarrado” à terra está, que ocorre um mimetismo entre seu 

corpo e a natureza: 

 

Vivia longe dos homens, só se dava bem com os 
animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não 
sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se 
com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma 
linguagem cantada, monossilábica e gutural que o 
companheiro entendia.  

(NARRADOR, p.19-20)  
 

 Os pés não são mais esfolados pelos espinhos e, sim, 

quebram-nos; não sentem mais a quentura da terra, a ela 

incorporaram-se.  

 Assim, as imagens de seu corpo vão assinalando a mudança 

ocorrida na sua vida e os conflitos agora vivenciados:  

 

Fabiano ia satisfeito. Sim senhor, arrumara-se. 
Chegara naquele estado, com a família morrendo de 
fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo 
do juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. 
 

(NARRADOR/FABIANO, p.17-18) 
 

 Entretanto, nesse percurso do curral até a casa, um outro 

“cenário”, mais difuso e impalpável, começa a se delinear nos 

pensamentos de Fabiano. É contra ele que a personagem vai 

titubear e se ver denegrida. Não é por assemelhar-se aos 

animais que Fabiano vai questionar a sua humanidade, mas por 

não se destacar no cenário social, no qual se sente oprimido. 

Nesse sentido, as imagens de seu corpo reflete o conflito de 

identidade que a personagem sofre. 
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 “ - Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta” 

(FABIANO, p.18), para logo depois reavaliar: 

 

E, pensando bem, ele não era um homem: era apenas um 
cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, 
queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos 
ruivos; mas, como vivia em terra alheia, cuidava de 
animais alheios, descobria-se, encolhia-se na 
presença dos brancos e julgava-se um cabra. 
 

(NARRADOR/FABIANO, p.18) 
 

 Então, afirma: “ - Você é um bicho, Fabiano”. 

 Esta imagem síntese é, numa certa medida, deflagradora 

das comparações recorrentes entre o corpo humano das 

personagens e o corpo animal, não só nesse capítulo, mas 

também nos subseqüentes. Se em Mudança, os corpos figurados 

confundiam-se com os “farrapos” e a sua esqualidez com as 

ossadas espalhadas pelo chão, agora são as imagens de animais 

que, reiteradamente aludidas, por oposição, acabam destacando 

a humanidade ameaçada do retirante: 

 

Chape-chape. As alpercatas batiam no chão rachado. O 
corpo do vaqueiro derreava-se, as pernas faziam dois 
arcos, os braços moviam-se desengonçados. Parecia um 
macaco. 
 

(NARRADOR, p.19) 
 

 Fabiano, assim, assemelha-se a um bicho e não a um homem, 

”em pé, não se agüentava bem. Pendia para um lado, para o 

outro lado, cambaio, torto e feio” (NARRADOR, p.19-20). Em 

oposição a sua imagem humana animalesca e disforme, surge na 

sua lembrança a imagem de seu Tomás, a quem Fabiano refere-se 

como “homem”, “pessoa”, porque “falava bem, estragava a vista 

em cima de jornais e de livros” (NARRADOR/FABIANO, p.22). 

Enquanto Fabiano montado no cavalo, com ele confundia-se, seu 
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Tomás montava um “cavalo cego”, (NARRADOR, p.22), e 

distinguia-se deste por ser seu guia.  

 Por conseguinte, através da inserção dos pensamentos de 

Fabiano no fio da narrativa, sentimos o drama da personagem e 

a sua consciência de que, naquele mundo, ele era tão ordinário 

quanto os bichos e as coisas e era tratado como tais: 

 

Cambembes podiam ter luxos? E estavam ali de 
passagem. Qualquer dia o patrão os botaria fora, e 
eles ganhariam o mundo, sem rumo, nem teriam meio de 
conduzir os cacarecos. Viviam de trouxa arrumada, 
dormiriam bem debaixo de um pau. 
 

(NARRADOR/FABIANO, p.23) 

 

 Na rede das trocas sociais, o corpo de Fabiano é um 

produto, e dentro do circuito das mercadorias existe 

 

uma enorme absorção, manipulação simbólica e 
ideológica sobre suas [do corpo] estruturas, suas 
vivências, suas mutações e transformações, seus 
desejos e implicações. Isso tudo é o desenvolvimento 
de uma mercantilização completa de todas as esferas 
da vida, cada detalhe, cada forma, sentimentos, 
emoções, desejos e interesses. Nesse nível, não 
haveria por que o corpo ser privilegiado nessa 
expansão da mercadoria. 
 

(PRÓCHMO, 1999:15) 
 

 Assim, a tensão narrativa provém da maneira como o 

narrador vai nos aproximando do drama interior vivenciado pela 

personagem, não só por meio da revelação de seus pensamentos e 

sentimentos, mas também por intermédio das imagens de seu 

corpo, visto que “a expressividade externa abre-me o acesso ao 

interior do outro” (BAKHTIN, 1992:46).  

 Através das lembranças de Fabiano, vamos construindo uma 

imagem conflituosa da personagem. Nas suas lembranças, diante 

da figura de poder que representa o seu patrão, Fabiano 
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“resmungava”, “coçava os cotovelos”, “sorria aflito” 

(NARRADOR, p.19); colocava “o chapéu de couro debaixo do 

braço, desculpava-se” (NARRADOR, p.23). Todos esses movimentos 

apontam aspectos sociais da relação, tendo em vista que essas 

posturas dão o sinal de como é marcado o distanciamento entre 

os interagentes. Vinculada a elas, a postação da voz também 

denuncia os sentimentos e as emoções em jogo. Os sons emitidos 

por Fabiano não atingem a fala articulada. Caracterizam-se 

como “resmungos”, que são manifestações situadas fora do 

confronto que a palavra possibilita. Esses resmungos 

apresentam-se “apropriados” numa relação de comunicação em que 

há um desnível entre os falantes, na medida em que um deles 

não tem o poder de fala, e nem o pleiteia por se sentir numa 

posição inferior. 

 Com efeito, somada ao valor social do uso humano do 

espaço em situações de comunicação, o qual demarca os tipos de 

distância, a íntima, a pessoal, a social, entre os 

interagentes, também há toda uma gestualidade que, inserida em 

determinados contextos de comunicação, assinala também qual o 

tipo distância aceita. Esses gestos, quando reguladores da 

comunicação, sugerem ao falante que continue, que dê a 

oportunidade ao outro para falar, que repita a sua colocação 

etc., quando adaptadores, demonstram a insegurança do 

indivíduo numa situação comunicativa na qual não se sente à 

vontade ou se sente ameaçado de alguma forma, assim, este 

recorre a partes de seu corpo como pontos para extravasar a 

tensão. O extravasamento pode se dá no movimento de coçar o 

cotovelo, roer uma unha (RECTOR & TRINTA, 1990:61-62). 

 O corpo do patrão, por outro lado, não é figurado no 

capítulo, todavia, ao fato dele “berrar sem precisão” 

(NARRADOR, p.22) associamos a ele uma corporalidade. Pois, de 

fato, há uma “conformidade estreita entre uma maneira de dizer 
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e uma maneira de se inscrever carnalmente no mundo” 

(MAINGUENEAU, 1995:145). A ausência de descrições de seu 

corpo, que existindo o limitaria a uma forma, deixa-nos margem 

para imaginá-lo volumoso e forte, visto que é diante dele que 

o corpo de Fabiano se desconcerta e perde o poder da voz.   

 Como apontou Fiorin (1996:85),  

 

[...] é muito comum que, na iconografia do realismo 
socialista, os corpos dos capitalistas sejam gordos, 
enquanto que os dos comunistas sejam esbeltos. Trata-
se de opor os porcos capitalistas, que se locupletam 
com a exploração do trabalho alheio, aos homens que 
governam sua vida por uma certa ascese 
revolucionária. 

 

 A ausência de uma forma para o corpo do patrão, sendo 

este símbolo da força e exploração capitalistas, também nos 

deixa margem para interpretarmos que, mais importante do que a 

sua configuração física, é o efeito das relações de poder nele 

centralizadas. Sendo assim, sua “presença” está disseminada e, 

numa certa medida, domina a consciência de Fabiano. Bakhtin 

(1999), ao tratar da consciência como um fato sócio-

ideológico, assim situa a palavra, o gesto, como signos 

sociais: 

 

A consciência adquire forma e existência nos signos 
criados por um grupo organizado no curso de suas 
relações sociais. Os signos são o alimento da 
consciência individual, a matéria de seu 
desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas 
leis. A lógica da consciência é a lógica da 
comunicação ideológica, da interação semiótica de um 
grupo social. Se privarmos a consciência de seu 
conteúdo ideológico, não sobra nada. A imagem, a 
palavra, o gesto significante, etc. constituem seu 
único abrigo. 
 

(1999:35-36) 
 

 Percebemos que a figuração dos corpos constitui-se, 
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assim, um importante elemento que concorre para caracterizar e 

legitimar o cenário de relações instituído neste capítulo. Há 

uma coerência no jogo de diferenças entre os vários mundos, ou 

grupos sociais, que aqui se cruzam. O corpo de Fabiano está em 

concordância com a sua maneira de sentir e viver o mundo, que 

reflete, numa certa medida, a de uma coletividade. 

 Vivendo e trabalhando em “terra alheia”, tendo na força 

de seu corpo, enquanto mercadoria barata, a garantia de seu 

sustento, Fabiano tem consciência de que, tal como as coisas 

usadas, ele é um lixo social: “Qualquer dia o patrão os 

botaria fora” (NARRADOR/FABIANO, p.23 - Grifo nosso). Diante 

de uma existência contraditória, Fabiano por um momento 

afirma-se homem, para logo em seguida afirmar-se bicho. 

 As imagens recorrentes de seu corpo comparado ao de algum 

animal são figuras metonímicas da sua condição de vida; 

condição esta na qual seus gestos, sua fala ou “resmungos”, 

traduzem o quanto socialmente sua dignidade é assaltada e o 

quanto ele, Fabiano, se sente indigno: “Estava escondido no 

mato feito um tatu. Mas um dia sairia da toca, andaria com a 

cabeça levantada, seria um homem” (NARRADOR/FABIANO, p.24 - 

Grifo nosso). 

 Há uma metáfora, entretanto, que se refere ao mundo de 

Fabiano e ao do patrão: “Tudo seco em redor. E o patrão era 

seco também, arreliado, exigente e ladrão, espinhoso como um 

pé de mandacaru” (NARRADOR/FABIANO, p.24). Aqui, “seco” remete 

a dois mundos desumanizantes: o devastado pela exploração, 

pobreza e abandono e o seu contraponto, o da acumulação e 

ostentação de bens.  

 No capítulo Sinhá Vitória13, o foco narrativo recai sobre 

a única personagem feminina da família de retirantes. As 

 
13     4º capítulo de Vidas Secas (1984), p. 39-46. 
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relações das imagens do corpo de sinhá Vitória com o espaço 

social são bem significativas, tendo em vista que a personagem 

simboliza uma força de resistência, através de seus sonhos, ao 

universo desumanizante que a rodeia.  

 O capítulo centraliza-se no ambiente da casa e a sua 

temporalidade, como em toda obra, não é definida. Há o 

predomínio do tempo psicológico. O capítulo inicia-se com 

sinhá Vitória envolvida nos afazeres domésticos. O narrador 

logo nos situa o estado de ânimo dela: “Sinhá Vitória tinha 

amanhecido nos seus azeites” (NARRADOR, p.40). A partir daí 

inicia-se o processo de flashback, desencadeando a tensão da 

narrativa. Através, principalmente, da exploração de elementos 

catalisadores de vários significados, como o sapato de verniz 

e a cama de varas, a intensidade é contemplada. 

 O motivo do seu mau humor, primeiramente, foi o 

desentendimento com Fabiano por não terem acordado quanto a 

compra da cama de varas, desejo de sinhá Vitória. 

 Entretanto, “sinhá Vitória ofendera-se gravemente” 

(NARRADOR, p.41) fora com a comparação que Fabiano fizera do 

seu andar com o de um papagaio: 

 

Ressentido, [com a discussão sobre a cama de varas] 
Fabiano condenara os sapatos de verniz que ela usava 
nas festas, caros e inúteis. Calçada naquilo, 
trôpega, mexia-se como um papagaio, era ridícula. 
Sinhá Vitória ofendera-se gravemente com a 
comparação, e se não fosse o respeito que Fabiano lhe 
inspirava, teria despropositado. Efetivamente os 
sapatos apertavam-lhe os dedos, faziam-lhe calos. 
Equilibrava-se mal, tropeçava, manquejava, trepada 
nos saltos de meio palmo. Devia ser ridícula, mas a 
opinião de Fabiano entristecera-a muito. 
 

(NARRADOR, p.40-41) 
 

 Apesar do incômodo, são com os sapatos de verniz que 
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sinhá Vitória se enfeita e se distingue da sinhá Vitória dos 

farrapos e dos pés esfolados. “Os pés chatos, largos” e de 

“dedos separados” (NARRADOR, p.42) ganham brilho. Tal como as 

vestes, os sapatos e os acessórios guardam a simbologia de 

esconder o aspecto individual do corpo. São signos visuais e, 

portanto, estão inseridos numa rede de valores sociais. Nada 

que remete ao corpo é isento de importância, “sua textura, sua 

cor, sua densidade. Nenhuma forma, ou cor, ou traço é 

inocente. Onde a carne, onde o osso, onde a pele?” (CATTANI in 

KERN, 1995:163). 

 O sonho de sinhá Vitória de uma vida melhor se reflete, 

por conseguinte, nas suas escolhas para obter beleza, conforto 

e viver bem o tempo presente. O “sapato de verniz de salto 

meio palmo” é uma imagem metonímica que remete aos acessórios 

que sinalizam status e que aproximariam sinhá Vitória das 

senhoras da cidade. A cama de varas traduz o seu apreço ao 

corpo e a sua busca por uma vida digna, diferentemente de 

Fabiano que se acostumara a dormir em qualquer lugar: 

 

Tinha de passar a vida inteira dormindo em varas? Bem 
no meio do catre havia um nó, um calombo grosso na 
madeira. E ela se encolhia num canto, o marido no 
outro, não podiam estirar-se no centro. A princípio 
não se incomodara. Bamba, moída de trabalhos, deitar-
se-ia em pregos. Viera, porém, um começo de 
prosperidade. Comiam, engordavam. Não possuíam nada: 
se se retirassem, levariam a roupa, a espingarda, o 
baú de folha e troços miúdos. Mas iam vivendo, na 
graça de Deus, o patrão confiava neles - e eram 
felizes. Só faltava uma cama. Era o que aperreava 
sinhá Vitória. Como já não se estazava em serviços 
pesados, gastava um pedaço da noite parafusando. E o 
costume de encafuar-se ao escurecer não estava certo, 
que ninguém é galinha. 
 

(NARRADOR/SINHÁ VITÓRIA, p. 44-45) 
 

 Não importa para sinhá Vitória, futuramente, serem 

“botados fora” da fazenda e não levarem a cama. O que importa 
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é, no presente, dormirem bem, satisfeitos. Deixar pertences, 

deixar uma vida inteira para trás, a cultura do lugar, sinhá 

Vitória já estava acostumada. O que seria deixar a cama, se 

teria usufruído dela? 

 No fragmento supracitado, mais uma vez, sinhá Vitória 

afirma a sua humanidade a partir da negação de ser bicho: 

“ninguém é galinha”. Com efeito, os desejos de sinhá Vitória 

de ter uma cama de vara e de usar sapatos de verniz marcam o 

quanto ela quer distanciar-se de sua vida de carência e 

martírio corporais. E uma dessas maneiras era agarrando-se à 

satisfação do tempo presente. Agora eles tinham outro corpo, 

“comiam, engordavam”, era uma outra vida, a ressurreição. 

Todavia, a referência de Fabiano a seus pés a fez recuar no 

tempo: 

 
Esquecera a vida antiga, era como se tivesse nascido 
depois que chegara à fazenda. A referência aos 
sapatos abrira-lhe uma ferida - e a viagem 
reaparecera. As alpercatas dela tinham sido gastas 
nas pedras. Cansada, meio morta de fome, carregava o 
filho mais novo, o baú e a gaiola do papagaio. 
Fabiano era ruim. 

(NARRADOR/SINHÁ VITÓRIA, p.43) 
 Assim, entre uma tarefa doméstica e outra, a comparação 

vai ser deflagradora de sentimentos e associações diversas, 

sendo reiteradamente retomada nos pensamentos de sinhá 

Vitória: 

 

Olhou de novo os pés espalmados. Efetivamente não se 
acostumava a calçar sapatos, mas o remoque de Fabiano 
molestara-a. Pés de papagaio. Isso mesmo, sem dúvida, 
matuto anda assim. Para que fazer vergonha à gente? 
Arreliava-se com a comparação. 
 

(NARRADOR/SINHÁ VITÓRIA, p. 43) 
 
 

 Enquanto Fabiano comparava-se repetidamente a um bicho, 

como percebemos na análise anterior, sinhá Vitória não aceita 

a comparação. Mesmo reconhecendo o seu andar desengonçado 
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“como o de um papagaio”, opõe-se à analogia ao reconhecer-se 

como pertencente a uma comunidade: “Isso mesmo, sem dúvida, 

matuto anda assim” (Grifo nosso). É ao matuto que ela se 

compara e não a um papagaio. Ela era gente, não bicho, por 

isso era uma ofensa, uma “vergonha” tal comparação. 

 Mas, pouco a pouco, sinhá Vitória vai amenizando a 

cólera, e vai se distinguindo de Fabiano através da 

persistência de sonhar e de tentar realizar esse sonho: 

 

Sentou-se na janela baixa da cozinha, desgostosa. 
Venderia as galinhas e a marrã, deixaria de comprar 
querosene. Inútil consultar Fabiano, que sempre se 
entusiasmava, arrumava projetos. Esfriava logo - e 
ela franzia a testa, espantada, certa de que o marido 
se satisfazia com a idéia de possuir uma cama. Sinhá 
Vitória desejava uma cama real, de couro e sucupira, 
igual à de seu Tomás da bolandeira. 

 

 Assim finda o capítulo. 

 No primeiro parágrafo do capítulo O menino mais novo14, o 

narrador situa um desejo do filho caçula de Fabiano e sinhá 

Vitória, desejo que vai deflagrar “o acontecimento” da 

narrativa: “era o desejo vago de realizar qualquer ação 

notável que espantasse o irmão e a cachorra” (NARRADOR, p.47). 

 Tudo na narrativa, a partir desse instante, vai ocorrer 

em função desse desejo. O menino queria ser grande, causar 

admiração, como lhe causava Fabiano vestido para amansar a 

égua alazã: 

 

Metido nos couros, de perneiras, gibão e guarda-
peito, era a criatura mais importante do mundo. As 
rosetas das esporas dele tilintavam no pátio; as abas 
do chapéu, jogado para trás, preso debaixo do queixo 
pela correia, aumentava-lhe o rosto queimado, faziam-
lhe um círculo enorme em torno da cabeça. 

 
14    5º capítulo de Vidas Secas (1984), p.47-53. 
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(NARRADOR, p.47) 
 

 O menino assim, espreita o pai montar a égua. E o 

narrador, através da descrição das reações físicas do garoto, 

dá-nos a dimensão do medo o qual sente de que Fabiano caia da 

égua, e assim “quebre” a imagem de grandeza: com as “mãos 

suadas”, o menino “estira-se para ver a poeira” causada pelos 

movimentos da égua montada pelo pai, grita quando Fabiano 

tomba em pé do animal. Cair em pé da égua foi a “façanha” do 

pai, assim, “a admiração por Fabiano é que ia ficando maior” 

(NARRADOR, p.48). 

 Contudo, o deslumbramento pelos acessórios, que fazia o 

pai ficar enorme e forte, confunde-se e toma corpo como 

fascinação pelo pai. É para tocar cada peça daquela que o 

menino vai ao encontro de Fabiano: 

 

Apesar de ter medo do pai, chegou-se a ele devagar, 
esfregou-se nas perneiras, tocou as abas do gibão. As 
perneiras, o gibão, o guarda-peito, as esporas e o 
barbicacho do chapéu maravilhavam-no. 
 

(NARRADOR, p.48) 

 

 Com o seu corpo e com as mãos, o menino procura sentir 

aqueles objetos de “poder”. Aqui seu corpo é um guia, mais 

preciso que os olhos, para ele sentir o que o fascina. 

 Sem aquelas peças, Fabiano perdia “a magnitude”, como 

podemos perceber no fragmento abaixo em que o pensamento da 

criança permeia o fio da narrativa: 

 

Fabiano desviou-se desatento, entrou na sala e foi 
despojar-se daquela grandeza. O menino deitou-se na 
esteira, enrolou-se e fechou os olhos. Fabiano era 
terrível. No chão, despidos os couros, reduzia-se 
bastante, mas no lombo da égua alazã era terrível. 
 

(NARRADOR, p.49) 
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 No dia seguinte, contemplando novamente aqueles objetos 

de adoração, o “projeto nasceu”: iria montar um bode. E 

reiteradamente a imagem de Fabiano passa a associar-se a sua: 

“A égua alazã e o bode misturavam-se, ele e o pai misturavam-

se também” (NARRADOR, p. 49). Mais adiante: “Evidentemente ele 

não era Fabiano. Mas se fosse? Precisava mostrar que podia ser 

Fabiano” (NARRADOR/O MENINO, p.50). 

 A identificação com o pai vai tomando prumo e o menino 

mais novo passa a imitá-lo no andar, o que o animaliza: 

“Rodeou o chiqueiro, mexendo-se como um urubu, arremedando 

Fabiano” (NARRADOR, p.49). Assim, através desse confronto de 

imagens das personagens vai-se traçando simbolicamente na 

narrativa, não o desenrolar de um ato lúdico infantil, mas a 

perpetuação de um modo de vida, que inevitavelmente nos remete 

a primeira imagem descrita de Fabiano no capítulo que leva o 

seu nome: 

 

A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os 
braços para a direita e para a esquerda. Esses 
movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do 
vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos 
haviam-se acostumado a percorrer veredas, afastando o 
mato com as mãos. E os filhos já começavam a 
reproduzir o gesto hereditário. 
 

(NARRADOR, p.17) 
  

Parece que esse era o destino que estava sendo traçado 

pelo e para o menino mais novo: 

 

Trepado na ribanceira, o coração aos baques, o menino 
mais novo esperava que o bode chegasse ao bebedouro. 
Certamente aquilo era arriscado, mas parecia-lhe que 
ali em cima tinha crescido e podia virar Fabiano. 
 

(NARRADOR, p.50) 
 

 Entretanto, fracassa no seu intento, “suas pernas finas” 
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e seus bracinhos miúdos não lhe garantem força quando 

desequilibra-se montado no animal: 

 

Inclinou-se para um lado, mas fortemente sacudido, 
retomou a posição vertical, entrou a dançar 
desengonçado, as pernas abertas, os braços inúteis. 
Outra vez impelido para frente, deu um salto mortal, 
passou por cima da cabeça do bode, aumentou o rasgão 
da camisa numa das pontas e estirou-se na areia. 
Ficou ali estatelado, quietinho, um zumzum nos 
ouvidos, percebendo vagamente que escapara sem honra 
da aventura. 
 

(NARRADOR, p.51) 
 

 Ainda deitado no chão, olha para o céu, vê urubus e 

lembra-se de Fabiano: “Debaixo dos couros, Fabiano andava 

banzeiro, pesado, direitinho um urubu”. Assim ele o admirava. 

Como num jogo de correspondências, é inevitável não nos 

lembrarmos de Fabiano quando nos deparamos com a imagem que o 

menino faz de si mesmo diante do fracasso: “achou-se 

abandonado e mesquinho, exposto a quedas, coices e marradas” 

(NARRADOR, p.52). 

 Caminha para casa e se alenta. Seria um homem feito 

Fabiano: 

 

Quando fosse homem, caminharia assim, pesado, 
cambaio, importante, as rosetas das esporas 
tilintando. Saltaria no lombo de um cavalo brabo e 
voaria na catinga como pé-de-vento, levantando 
poeira. Ao regressar, apear-se-ia num pulo e andaria 
no pátio assim torto, de perneiras, gibão, guarda-
peito e chapéu de couro com barbicacho. O menino mais 
velho e Baleia ficariam admirados. 
 

(NARRADOR/O MENINO, p.52-53) 
   
 
 Assim termina o capítulo.  

 Por fim, o menino acaba por se sentir tão insignificante 

quanto Fabiano se sente. Entretanto, aos olhos infantis, 
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aquele vestuário usado pelo vaqueiro, vestuário que escondia 

seu corpo franzino, vestuário que, cheio de detalhes, 

fascinava os olhos da criança, deixava Fabiano forte, domador 

de animais. Aquele vestuário, indissociável do modo de vida e 

do papel social de Fabiano, aos olhos infantis fascinava como 

as armaduras dos heróis e eram desejados como prolongamentos 

de seu corpo.  

 Através da análise desses quatro capítulos, pudemos 

verificar como as imagens do corpo, com todo o arcabouço 

simbólico a elas dispensados, foram importantes elementos para 

legitimar a cenografia dessas narrativas, firmando-se como  

fundamentais no estabelecimento da intensidade e tensão das 

mesmas. 

 A seguir, verificaremos como nas seis fotografias de 

Salgado o corpo figurado também é um elemento catalisador de 

significados e componente preponderante na condução da 

intensidade e da tensão dessas imagens. 

 

 

3.2. O homem em foco em Terra 

  
   
  

 Barthes, em A câmara clara (1984), apresenta várias 

fotografias em que o motivo central é o ser humano, e discorre 

sobre elas. Entretanto, a fotografia do Jardim de Inverno, em 

que ele descobrira no semblante de sua mãe amada algo de 

verdade, uma essência, esta fotografia está ausente do livro. 

 Para preservá-la da banalização, Barthes decidiu não 

mostrá-la: 

 
(Não posso mostrar a Foto do Jardim de Inverno. Ela 
existe para mim. Para vocês, não seria nada além de 
uma foto indiferente, uma das mil manifestações do 
“qualquer”; ela não pode em nada constituir o objeto 
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visível de uma ciência; não pode fundar uma 
objetividade, no sentido positivo do termo; quando 
muito interessaria ao studium de vocês: época, 
roupas, fotogenia; nela, para vocês, não há nenhuma 
ferida). 
 

(Barthes, 1984:110) 
 

 A ferida assim é a encarnação15 de uma transcendência que  

pode nos escapar porque “para olhá-la [a fotografia] é preciso 

estar excluído dela” (1994:98), sermos o outro. E, nessa 

condição, corremos o risco de passar o olhar por ela como quem 

estuda um objeto, mas não o sente e, dessa forma, perdemos o 

rosto da imagem. Mas, essa transcendência não se trata de uma 

imanência, ela está no trânsito das relações entre a imagem, 

enquanto “emanação do referente” (1984), o seu contemplador e 

a arte do fotógrafo em captar o “ar (chamo assim, por falta de 

melhor, à expressão de verdade)” (1994:160). 

 Na condição de excluídos das fotografias de Sebastião 

Salgado, mas mergulhados nelas, vamos iniciar nossa análise 

com a imagem de um rosto. Como as fotografias não foram 

nomeadas por Salgado, achamos por bem fazê-lo a título de nos 

facilitar as suas retomadas neste texto.  

 Assim, na fotografia O rosto16 (anexo 1), estamos diante 

de um olhar que, ao ter se dirigido para o orifício da 

 
15     Aqui não é demais lembrarmos que a correspondência entre a fotografia 
e o referente pode ser manipulada de várias maneiras, pondo em xeque o 
seu caráter de atestar o passado. A fotografia digital, por exemplo, muda 
completamente a natureza da fotografia analógica exatamente em relação a 
esse atestado de verdade. 
 
 
16    Daqui por diante, cada fotografia citada terá uma nota com o texto 
explicativo que a ela se reporta Salgado no livro Terra. Sobre essa 
temos: “Retrato da menina sem-terra à margem da rodovia estadual PR-158, 
que liga Laranjeiras do Sul a Chopinzinho, no Paraná. Aí estão reunidas, 
há vários meses, mais de 3 mil famílias à espera da ocupação das terras. 
Paraná, 1996”. Salgado (1997:142). 
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objetiva no momento da tomada, agora nos perscruta. É ele, ao 

mesmo tempo, o centro destacado da imagem e a sua abertura. É 

o olhar que fala, e tudo parece girar em torno dele, 

adensando-lhe a força. 

 Vários procedimentos concorrem para a intensidade e a 

tensão dessa fotografia. O close propõe uma proximidade e uma 

evidência das formas, deixando no fora-de-campo todas as 

outras que circundavam o referente. Através do “golpe do 

corte” no tempo e no espaço, organiza-se a composição da 

imagem (DUBOIS, 1999), que nessa fotografia, é o princípio do 

seu perfeito equilíbrio. A sua organização se dá, 

principalmente, pela centralização do rosto em relação as 

bordas laterais da imagem, dando estabilidade ao todo formal. 

Se, em Vidas Secas, a compressão espaço-temporal, como 

elemento intensificador da estória, era conseguida através da 

técnica narrativa, aqui ela é o princípio fundador do texto. 

  A tensão, enquanto decorrente da intensidade, provém da 

maneira como o fotógrafo, tendo em vista o ato do corte, o ato 

que elimina o excesso, nos faz ver o mundo transposto para a 

materialidade fotográfica. Nada, em O rosto, ameniza a força 

do seu “centro absoluto”. O fundo da imagem, quase homogêneo 

na sua variação tonal escura e com leve esfumaçamento, não 

deixa nítido, ao olhar apressado, de que se trata de um corpo 

humano. Dessa forma, o primeiro plano adquire destaque. 

 O contraste se estabelece fundamentalmente por intermédio 

da gradação tonal. Do jogo claro-escuro provém a dramaticidade 

da imagem: o realce dos olhos, da sujeira no rosto, da leve 

contração na região das sobrancelhas. Como comenta Gomes 

(2000:62), 

                 

em todas as artes, o contraste é uma poderosa 
ferramenta de expressão, o meio para intensificar o 
significado e, portanto, para simplificar a 
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comunicação. 
  

 Por conseguinte, do predomínio da claridade no rosto da 

menina, decorre a nitidez de todas as unidades que o compõem. 

Decorrem também, o brilho e o aspecto de umidade de seus 

olhos. A própria organização simétrica do rosto humano garante 

a harmonia visual do todo. Assim, nenhum elemento desviante 

interfere na nossa concentração no ponto nevrálgico da 

fotografia: o olhar da criança. Há, portanto, uma alta 

pregnância da forma17 nessa imagem. 

 Sobre a simbologia do rosto, assim se referiram Chevalier 

& Gheerbrant (1994:790): 

 

É a parte mais viva, mais sensível (sede dos órgãos 
dos sentidos) que, quer queiramos, quer não, 
apresentamos aos outros; é o eu íntimo parcialmente 
desnudado, infinitivamente mais revelador do que todo 
o resto do corpo. 

 

 Por isso, algumas imagens de rostos trazem uma atmosfera 

de absorção, de concentração sobre si mesmas, que geram, 

paradoxalmente, sua força de expansão. Em O rosto, o olhar da 

menina nos faz questionar a história de toda a sua vida. O seu 

olhar é o inquietante enigma de um sofrimento. Sofrimento que 

passa dos seus olhos para o desalinho de seus cabelos, para a 

sujeira de seu rosto, para a gravidade do seu semblante. Um 

 
17    Lei básica da Percepção Visual da Gestalt, “uma boa pregnância 
pressupõe que a organização formal do objeto, no sentido psicológico, 
tenderá a ser sempre a melhor possível do ponto de vista estrutural. 
Assim, para efeito deste sistema, pode-se afirmar e estabelecer o 
seguinte critério de qualificação ou julgamento organizacional da forma: 
1) Quanto melhor for a organização visual da forma do objeto [equilíbrio, 
clareza e harmonia], em termos de facilidade de compreensão e rapidez de 
leitura ou interpretação, maior será o seu grau de pregnância. 
2)Naturalmente, quanto pior ou mais confusa for a organização visual do 
objeto, menor será o seu grau de pregnância” (GOMES, 2000:37). 
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olhar que espera e, ao nos fitar, inclui-nos na sua história.  

 A legenda de Salgado, acerca das fotografias, situa-nos a 

situação histórica da vida do referente no momento da produção 

da imagem: o espaço, o tempo, a comunidade pertencente. 

Entretanto, o impacto da imagem, com todas as relações que só 

a partir dela poderiam vir, atesta a sua supremacia em 

detrimento do texto escrito. Nenhum texto verbal sobre esse 

instante, sobre o abismo desse olhar infantil, poderia dizer 

melhor do que o que dele foi “emanado” e transposto para a 

materialidade fotográfica. Aqui está o espanto: 

 

É aqui que está a loucura; pois até esse dia nenhuma 
representação podia assegurar-me o passado da coisa, 
a não ser através de substitutivos; mas com a 
Fotografia, minha certeza é imediata: ninguém no 
mundo pode me desmentir. A Fotografia torna-se então, 
para mim, um medium estranho, uma nova forma de 
alucinação: falsa no nível da percepção, verdadeira 
no nível do tempo: uma alucinação temperada, de certo 
modo, modesta, partilhada (de um lado, “não está lá”, 
do outro, “mas isso realmente esteve”): imagem louca, 
com tinturas de real. 
 

(BARTHES, 1984:169) 
 

 Em A senhora18 (anexo 2), encontramos uma seqüência de 

duas fotos. Detenhamo-nos na primeira. Aqui, o rosto em close 

se destaca no único plano em que há uma forma visível, que é a 

do rosto envelhecido de uma senhora e seus ombros vestidos. O 

lenço sobre sua cabeça e o fundo da imagem escuros, em forte 

contraste com a claridade da face, faz esta saltar. O peso 

 
18     “Em Parambu, nos confins do sertão do Ceará, próximo da serra Grande, 
a dignidade e a pobreza são companheiras inseparáveis da população do 
campo. Ali, a luta pela sobrevivência se revela das mais terríveis. E 
este bicho homem, endurecido, calejado, enfrenta a vida desde o 
nascimento até a morte com a mesma resolução, batendo-se contra a aridez 
da terra, as secas prolongadas e a exploração do seu trabalho, consumada 
dentro de uma estrutura agrária ainda feudal. Ceará, 1983”. Salgado 
(1997:138). 
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visual do fundo chapado nas laterais do rosto é equilibrado, 

tendo em vista a centralização da forma humana no campo da 

imagem.  

 A composição, dessa maneira, revela que tudo ao fundo e 

ao lado daquele rosto foi eliminado por não concorrer para a  

mensagem desse texto. Mensagem esta, portanto, resumida na 

inscrição de um rosto, puro, contido na intensidade de si 

mesmo. 

 A nitidez e a precisão dos traços e das unidades que 

formam o rosto são impressionantes. Entretanto, há algo que 

inquieta e concorre com a expressividade do olhar: a textura 

da pele excessivamente marcada por sulcos que a deixam 

engilhada. A proximidade desses sulcos os constituem elementos 

relevantes de contraste dentro da unidade formal do rosto, 

visto que, por um lado, o jogo de luz e sombra lhes dão 

profundidade, deixando-os escuros e destacando-os das partes 

em que a textura da pele é clara e mais lisa, e, por outro 

lado, por se tratarem de linhas em direções diversas, também 

contrastam entre si. Dessa forma, criam um movimento ao todo 

composicional, na medida que contrapõem o dinamismo do rosto 

ao pano-de-fundo opaco da imagem. Assim, os elementos que 

contribuem para a tensão da imagem, aqui predominantemente o 

jogo de contrastes, implicam na significação da mesma. 

 Com efeito, a simplicidade é uma característica 

imediatamente identificada nessa fotografia. Ela advém não só 

da quantidade exígua de unidades formais - lenço, parte do 

corpo humano e roupa -, mas também do despojamento de detalhes 

na veste e no lenço, o que corrobora a singeleza da imagem. 

Por conseguinte, a simplicidade e a clareza convergem para a 

identificação e a compreensão sem dificuldades da composição 

fotográfica. Assim, também contribuem para que o leitor 
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“mergulhe” na imagem livre dos impedimentos que os ruídos 

visuais19 causam. 

 Não é preciso lermos a legenda redigida por Salgado, para 

associarmos metaforicamente a textura da pele dessa senhora à 

terra rachada, e, metonimicamente, a um modo de vida de 

pobreza e sofrimento. Seus olhos expressivos e úmidos são o 

reduto da alma que resiste à vida seca, dura. Modo de vida que 

retoma a questão da escravidão, da problemática da posse de 

terra e da exploração do trabalho, os quais fazem com que 

contingentes de pessoas percorram o caminho da “exploração à 

exclusão, da exclusão à eliminação” (FORRESTER, 1997:17). 

 Os olhos da criança em O rosto e os dessa senhora nos 

remetem a um contínuo de sofrimento que aproxima uma geração 

da outra num cotidiano desapercebido e desamparado: 

 

Olhos vertidos no desamparo extremo 
o ser se exaure. Céu de desamparo. 

Olhos concisos de ser. Nem mais as lágrimas 
mas o ser exato, em nítido cansaço 

 
vertido, extremo e puro, no silêncio 
do maior desamparo se exaurindo. 

Chama despida, extremo ser. Nem forma 
nem instante o contém. Lúcido abismo. 

 
Noite abstrata do desamparo extremo 

em que o ser se desnuda, exato e nítido! 
Que morte é mais vital, que a extrema chaga 

 
do ser: silêncio em desamparo abrindo? 
Céu extremo de ser, a chama exausta 

sua própria luz consome, e vai florindo. 
 

(FONTELA, 1988:247) 
 

 
19     Segundo Gomes  (2000:102), “o conceito de ruído visual diz respeito a 
interferências ou distorções que perturbam a harmonia ou a ordem num 
objeto ou composição”. Contudo, o ruído transforma-se em um rico 
componente do texto visual quando utilizado criativamente. 
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  Como apontou Aumont (2001:135), “olhar uma imagem é 

entrar em contato”. Os olhos, enquanto “símbolo e instrumento 

de uma revelação” é mais ainda, “é um reator e um revelador 

recíproco de quem olha e de quem é olhado” (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 1994:653). Por isso, às vezes, é insuportável se 

ver tão exposto, quando se está sem uma máscara. Assim, na 

seqüência de fotos de A senhora (anexo 2), a segunda imagem é 

ela com as mãos ocultando seu rosto. As mãos, nesse contexto, 

é um elemento de opacidade na fotografia, porque encobre parte 

de um todo, “implicando no bloqueio ou ocultação de elementos 

visuais” (GOMES, 2000:88). 

 Na fotografia anterior, a senhora está com os olhos 

umedecidos. Podemos supor que o gesto de cobrir a face é o de 

esconder a dor. Agora, o centro da imagem são as mãos. A 

claridade que recaía sobre o rosto na foto anterior, perdeu a 

densidade. A direção da luz vem da esquerda para a direita, 

criando uma zona de penumbra no lado em que a luz é mais 

escassa, obliterando, assim, partes da mão, do rosto, do 

lenço.  

 Contudo, ao fazer-se máscara, as mãos tal qual  

 

Todo signo do corpo humano, por mais parcial, 
fragmentado que seja nos faz inferir a sua 
totalidade. Mãos, perfis. O detalhe significa o todo, 
investindo-o, no entanto, de uma carga específica. 
 

(CATTANI in KERN, 1995:165) 
 

 Segundo Chevalier e Gheerbrant (1994:590), a colocação 

das mãos em relação as outras partes do corpo são bastante 

significativas e “simbolizam atitudes interiores”. Em A 

senhora, elas ocultam algum sentimento a nós inacessível e que 

poderia transparecer no semblante, no olhar. Dessa forma, 

exprimem a atitude de recolhimento interior, que também é 
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percebida na leve inclinação da cabeça para baixo. O jogo de 

luz transitando entre a claridade e a sombra, com o predomínio 

da última, também cria a ambiência de retraimento do ser. 

 A vida sentida com sofrimento, não tão flagrante como 

quando externada no rosto, também está presente nas unhas 

sujas das mãos envelhecidas, na sua relação harmônica com o 

todo. Constituindo-se uma seqüência, a primeira foto não nos 

permite esquecer, olhando a segunda, do rosto que vimos e 

agora está ocultado pelas mãos. Unhas, mãos, pele, o olhar, 

tudo aqui, sem intenção e silenciosamente, solicita o nosso 

gesto. 

 Segundo Landowski, no ensaio “Viagem às nascentes do 

sentido”, os corpos figurados em pinturas, fotografias, 

 

Não são corpos somente para serem vistos. Na 
realidade, estão exibidos para serem vividos: para, a 
partir deles, vivermos nosso próprio corpo, como 
corpo comovido, e comovido pela figuração, 
precisamente, da comoção, do desejo, do prazer ou 
êxtase do corpo do outro. 
 

(1996:35) 

 

 Dessa forma, o ato de perceber, distante de ser 

compreendido como um ato restrito ao mental, é concebido como 

o movimento de busca do corpo inteiro: o que existe só existe 

a partir do “filtro” do nosso corpo, de maneira que o 

conhecimento pelo corpo implica “uma inerência daquele que vê 

naquilo que ele vê” (MERLEAU-PONTY, 1980). 

 Nesse sentido, a fotografia é plasmada a partir do 

movimento do olho-corpo do fotógrafo, do fotografado e dos 

leitores da imagem. Esta, “espelho” do mundo, não o que imita 

mas o que distorce pelas lacunas da representação. As 

fotografias de cunho denunciativo de um estado do mundo que se 

sustenta através do sofrimento existencial de uma maioria de 
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oprimidos, como as fotografias que compõem o álbum Terra 

(1997), não são propostas apenas para serem vistas, porém para 

“co-moverem” os corpos que se deparam com a imagem de outros 

corpos em sofrimento.  

 Com efeito, através da “maneira de manter o corpo, de 

apresentá-lo aos outros, de movê-lo, de ocupar espaço” 

(FIORIN, 1996:88), podemos correlacionar corporeidade e 

existência social. As fotografias que contemplaremos agora 

trazem a simbologia do espaço físico e social em que o sujeito 

fotografado se encontra, diferentemente das fotografias de 

close, nas quais o pano-de-fundo normalmente é pouco 

visualizado. 

 Comecemos por O confronto20 (anexo 3). Encontramos nesta 

imagem o enfrentamento entre trabalhadores da terra e a 

polícia. A cena ocorre em um terreno em declive, de maneira 

que o posicionamento do olhar fotográfico foi o de baixo para 

cima. No centro da imagem, sua área de maior tensão, 

encontramos a mão do trabalhador agarrando o cano da arma de 

fogo apontada para ele por um policial. O policial se encontra 

na parte inferior do declive e visualizamos a parte lateral de 

seu corpo. O ângulo selecionado favorece, portanto, a imagem 

do trabalhador que se avulta na parte superior do declive, 

numa posição frontal ao olhar do receptor. 

 O ângulo de baixo para cima corrobora a percepção do 

corpo do trabalhador como a de um corpo que cresce. A rigidez 

 
20  “A mina de ouro de Serra Pelada era controlada pela Polícia Militar do 
Pará. Os soldados percebiam um soldo inferior ao salário dos 
trabalhadores. A desigualdade das remunerações provocava atritos entre as 
duas partes, já que os policiais, por representarem o poder do estado, 
não queriam ser considerados inferiores aos garimpeiros. Às vezes, 
durante as brigas, os soldados disparavam as armas contra os 
trabalhadores, que revidavam apedrejando-os. Pará, 1986”. 
Salgado(1997:139). 
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muscular, as pernas arqueadas demarcando o espaço necessário 

para a manutenção do equilíbrio do corpo, o braço estendido 

segurando o cano da arma, o rosto com a expressão facial 

rígida, os olhos fixos na direção dos olhos do policial, a 

boca imobilizada em meio ao movimento de quem fala ou grita 

alguma coisa colocam este corpo numa posição de não submissão, 

na posição de quem demarca o espaço existencial e físico numa 

luta de poder que é social.  

 A imagem, assim, é a do confronto entre o corpo do 

trabalhador e a arma de fogo do policial. É a de um corpo que 

parece sair da terra, semi-nu, pernas e sapatos sujos de 

terra, de encontro à racionalização do Estado, representada 

pela polícia. E aí instaura-se o paradoxo dessa imagem: por 

mais monumental que este corpo seja, não só pela sua 

constituição física, mas também pelo ângulo da tomada, é ele 

que está ameaçado. 

 A mão do trabalhador segurando a arma do policial é o 

ponto de convergência da imagem, não só por estar no centro 

desta, mas também por ser o ponto para o qual se direcionam a 

força física dos dois corpos e os olhares dos homens ao fundo 

destes. Temos simbolicamente o corpo semi-nu, “desprotegido”, 

do trabalhador e o corpo coberto e armado do policial. 

 Essa fotografia é formada por várias unidades 

periféricas, os corpos dos outros trabalhadores, que 

contribuem para o equilíbrio dos dois principais pesos visuais 

da imagem: o corpo do trabalhador e o do policial. Do centro à 

esquerda, temos a imagem do trabalhador, o maior volume da 

fotografia, isolada no primeiro plano. O vazio a sua esquerda 

destaca-a mais ainda. Por outro lado, do centro para à 

direita, encontramos o corpo do policial em menor volume se 

comparado ao do seu opositor. Entretanto, a presença de outros 

corpos ao seu redor, atribui peso a esse lado da fotografia, 
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criando um equilíbrio.  

 Com efeito, essa imagem não apresenta uma alta pregnância 

da forma devido principalmente, por um lado, à sobreposição de 

figuras em torno dos seus dois elementos principais e, por 

outro, ao pouco estabelecimento de contrastes tonais, os quais 

não facilitam uma identificação mais clara dos detalhes que 

compõem os elemenos formais do todo. No entanto, o fato de 

haver um aglomerado de figuras iguais, corpos humanos, ameniza 

o aspecto meio confuso da organização da imagem. São corpos 

que, pelas suas variadas posições, dão movimento à fotografia, 

quebrando a estaticidade concentrada principalmente na rigidez 

corporal dos dois elementos centrais.  

 Assim, estão estabelecidos vários tipos de contraste: os 

tonais, menos fortes, os de proporção, os de movimento. Sem 

dúvida, eles são determinantes para o estabelecimento da 

tensão dessa imagem. Vale ressaltar, que a textura irregular 

do chão, com pedras pontiagudas, bem como com uma constituição 

que sobressalta, também dão dinamismo e uma certa 

agressividade à imagem, corroborante para a sua atmosfera 

ameaçadora e conflitante. 

 A fotografia O entulho21 (anexo 4) é a figuração de um 

 
21     “Ocupação da Fazenda Giacometi, latifúndio de 83 mil hectares em áreas 
contínuas, o maior do Paraná, de propriedade de um grupo econômico do Rio 
Grande do Sul especializado na extração de madeira. No início da década 
de oitenta, o governo havia decretado a desapropriação da área por ser 
esta um latifúndio por dimensão. Porém, como o grupo proprietário da 
Giacometi era próximo do esquema político dominante na época no Paraná, o 
processo de desapropriação foi arquivado. Afinal, a ocupação da fazenda 
por mais de 3 mil famílias, criando um fato jurídico, obrigará o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) a iniciar o 
processo de exame da área, visando sua identificação como latifúndio. A 
etapa seguinte será a da desapropriação e pagamento aos proprietários com 
os títulos do Tesouro Nacional. Se o processo atingir o seu fim, a área 
será suficiente para a instalação de mais de 4 mil famílias, que irão 
gerar, com suas atividades produtivas, em torno de 8 mil empregos 
diretos. Paraná, 1996”. Salgado (1997:142). 
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espaço em que os objetos e os seres humanos estão 

“despejados”; espaço em que surge outra forma de organização 

social ajustada à condição de sobrevivência do grupo. Diante 

da desordem, o que unifica o ambiente é a luminosidade, 

provinda do alto, e que se difunde por toda a imagem, 

conferindo-lhe uma aura de sacralidade. 

 Diferentemente das fotografias até aqui analisadas, esta 

apresenta uma baixa pregnância da forma. A desorganização e a 

acumulação das várias unidades formais dificultam a nossa 

percepção imediata dos seus limites, ocasionando uma 

visibilidade confusa do todo da imagem. 

 Segundo Gomes (2000:54),  

 

A desarmonia é, em síntese, o resultado de uma 
desarticulação na integração das unidades ou partes 
constitutivas do objeto, daquilo que é visto. Ela 
caracteriza-se pela representação de desvios, 
irregularidades e desnivelamentos visuais, em partes 
ou no objeto como um todo.  

  

 No caso dessa fotografia, há uma poluição visual 

praticamente em todo o espaço onde se confundem os seres 

humanos e os objetos distribuídos aleatoriamente no chão. Há 

uma variedade de contrastes de volumes, formas, tons, que 

criam uma profusão de elementos em desarmonia.  

 Afora a desarmonia, percebemos também, como fator que não 

facilita a identificação rápida das unidades formais, o uso da 

técnica da difusidade. A difusidade, nesta fotografia, 

manifesta-se no esfumaçamento que recobre boa parte da imagem, 

ocasionando uma imprecisão na visualização de algumas formas, 

tendo em vista que o esfumaçamento diminue o contraste e, 

conseqüentemente, a nitidez das formas. Podemos observar isso 

na relação entre os elementos da parte superior do lado 

esquerdo da imagem, diferentemente do que ocorre com as 
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unidades na parte inferior do lado direito, em que, sob o 

efeito nítido dos contrastes tonais, os objetos são definidos. 

 Contudo, essas relações garantem um intenso efeito 

plástico à imagem. As formas humanas se perdem no meio dos 

objetos e do volume e altura das tendas que as rodeiam. Vistos 

assim, parecem entulhos, “coisas sem valor ou sem préstimos”; 

são os despejados. Segundo o dicionário22, despejo é lixo, 

dejeção. Numa analogia, são os seres humanos tratados como 

“lixo” social, que sofrem a ação de despejo, que estão 

colocados à margem de.  

 Sem lugar, essas pessoas foram fotografadas por Salgado a 

partir de um enquadramento e de um jogo de luz e sombra nos 

quais elas ficam miúdas e sem destaque, imersas num universo 

desumano. Por isso, contraditoriamente, sobressaem: por não 

contrastarem com os objetos. É difícil não nos determos na 

imagem da criança encima dos sacos e das caixas, colocando 

algo na boca, talvez seu alimento. Nada nela, além do contorno 

da forma humana, a destaca das coisas que a circundam. A 

fotografia assim, “é também um modo de redimir o simples, o 

banal e o modesto” (SANTAELLA & NÖRTH, 1998:127).  

 Em A mercearia23 (anexo 5), há boa pregnância formal. Os 

elementos que concorrem para a clareza e a harmonia estão 

presentes. Há organização nas unidades que formam a 

composição, o que facilita a nossa capacidade perceptiva de 

 
22  FERREIRA, Aurélio Buarque. Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa. 
Rio de Janeiro: Gamma. 11ª edição. 
 
 
23   “Para a população já debilitada pelos efeitos da subalimentação e das 
diversas doenças, os períodos de seca são muitas vezes fatais, aumentando 
de forma brutal a mortalidade em geral e, em particular, a infantil. 
Assim, o comércio das coisas da morte, tão cercado de tabu, normalmente, 
se populariza e se mistura com o comércio das coisas da vida. Grande seca 
de 1982-3. Piauí, 1983”. Salgado (1997:139). 
 
 

 
 



 

 
123

 
 
 

 
 
 

segregar os elementos e assim identificá-los com facilidade. 

Apesar da diversidade de elementos, eles estão agrupados por 

categorias: as frutas, os caixões, os sapatos, de forma que 

não nos dão a sensação de entulhamento. 

 Como podemos perceber, há uma concentração de volumes à 

direita da imagem, entretanto, o olhar do senhor voltado para 

a direção das meninas, bem como o voltar-se da criança menor 

para o fora-de-campo da imagem, desvia um pouco a nossa 

atenção da presença predominante dos objetos. 

 Entretanto, por mais que a organização e o equilíbrio nos 

eixos verticais e horizontais da imagem nos chamem a atenção e 

sejam responsáveis também pela sua clareza, é o sentido da 

junção de elementos habitualmente segregados na nossa cultura 

urbana que sobressalta, despertando a curiosidade: os 

elementos associados à morte e os associados à vida. Como 

Salgado aponta na legenda dedicada a essa fotografia, nas 

regiões em que a mortalidade é alta, em que faz parte do 

cotidiano de cada membro da comunidade perder parentes e 

amigos, o ritual da morte, e tudo o que remete a esta, é 

absorvido no ritual da vida.  

 Nos centros urbanos, os caixões têm seus locais 

apropriados de venda; fundamentalmente, locais afastados do 

trânsito comercial dos objetos da moda, asséptica, cosmética. 

Dependendo de como cada cultura associa a morte ao seu modo de 

vida, esses símbolos podem pertencer a universos apartados nas 

práticas cotidianas. 

 No caso dessa imagem, os caixões próximos aos alimentos, 

bem como a displicência com que as crianças participam daquele 

ambiente, chupando picolés, revelam a naturalização da morte. 

Coincidentemente, há três caixões e três seres humanos. Dois 

próximos, tal qual os dois caixões à direita da imagem, e o 

outro, o senhor na mercearia, um pouco apartado, tal qual o 
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terceiro caixão na esquerda. 
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Conclusão 

 
 
 
 

 Os procedimentos narrativos de Vidas Secas nos 

possibilitam estabelecer paralelos desta obra com outras artes, 

tais como o cinema, a fotografia, a pintura. 

 Partindo do tratamento dado ao tempo em Vidas Secas, nos 

seus aspectos de fragmentação e compressão, pudemos associar a 

estrutura de conto dos seus capítulos ao corte espaço-temporal 

fundante da fotografia, que faz esta ser o fragmento de um 

instante, de um acontecimento.  

 Para isso, tomamos como base a teoria de Julio Cortázar 

acerca do conto breve, na qual o autor, através das noções de 

significação, intensidade e tensão, procura tecer aproximações 

entre os dois meios, o conto e a fotografia, não só do ponto 

de vista da produção e do texto, mas também da recepção. 

 Após nos determos na compressão espaço-temporal, elegemos 

outro aspecto que achamos relevante na condução da intensidade 

e tensão narrativas de Vidas Secas, e que nos possibilitou a 

comparação com as fotografias de Sebastião Salgado: as imagens 

do corpo. Assim procedemos, tendo em vista ser, em ambas as 

obras, o corpo humano uma imagem portadora de um rico arcabouço 

simbólico.  
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Fotografias de 

Sebastião Salgado: 
 
 

O Rosto  (anexo 1) 
 

A Senhora (anexo 2) 
 

O Confronto  (anexo 3) 
 

Entulho  (anexo 4) 
 

A Mercearia  (anexo 5) 
 
 
 
 

Pintura de  

Cândido Portinari 

 

Retirantes (anexo 6)  
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ANEXO 1 -  O Rosto 
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ANEXO 2 – A Senhora         
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ANEXO 3 – O Confronto 
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ANEXO 4 - Entulho 
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ANEXO 5 – A Mercearia 
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ANEXO 6 - Retirantes 
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