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I. Literatura e Praxis

Presumindo que o artista, ainda que não seja um sociólogo, não 
cria o seu trabalho do vazio, mas, antes, interpreta o seu ambiente 
social através do filtro da sua experiência, observação e visão de 
mundo, exploraremos neste capítulo como as condições socioe-
conômicas do Sul dos Estados Unidos iluminam o romance de 
Faulkner, como o romance de Ramos pode ser melhor entendido 
à luz do Nordeste brasileiro e como uma análise comparativa de 
As I Lay Dying e Vidas Secas amplifica o significado de narrativa 
ficcional dentro de uma avaliação do fenômeno socioeconômico 
das duas regiões.

Certamente não é nosso objetivo questionar a validade e jul-
gar os romances de Faulkner e Ramos, ou defini-los como meras 
memórias e crônicas.1 Os detalhes circunstanciais da vida de um 
autor desempenham, em última instância, um papel secundário 
na análise e entendimento da sua obra. O Nordeste brasileiro e 
o Sul dos Estados Unidos, respectivamente, servem a Ramos e a 
Faulkner como conteúdo literário. Ambas as narrativas e a praxis 
social descrita refletem virtualmente crises idênticas: o fim do 
regime escravocrata em uma sociedade cuja base socioeconô-
mica era diretamente dependente da força de trabalho escravo. 
Isto significa o rompimento da ordem social que ocasionou o 
empobrecimento e declínio dos senhores-de-engenho como 
classe dominante, conduzindo à fragmentação da outrora sólida 
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estrutura e dos pontos de vista que tinham definido os valores 
daquela estrutura.

Devido às aparentes semelhanças entre a praxis socioeco-
nômica e sua descrição nos romances, alguns críticos tendem a 
tomar as descrições de Faulkner e Ramos muito ao pé da letra. De 
acordo com Cleanth Brooks, estes críticos estão demasiadamente 
preocupados com o substrato factual da região mítica de Faulkner. 
As relações entre o mundo ficcional de Faulkner e o Sul e entre 
o mundo ficcional de Ramos e o Nordeste brasileiro não devem, 
todavia, ser tomadas como puramente miméticas. Os dois autores 
não estão reproduzindo elementos factuais de uma realidade; eles 
estão, antes, interpretando, de acordo com os requisitos estéticos 
da forma ficcional, substâncias do seu “solo nativo.”2 Seus roman-
ces, se lidos corretamente, contarão sem dúvida ao leitor muito a 
respeito do Sul dos Estados Unidos e do Nordeste brasileiro. No 
entanto, ao ler Faulkner e Ramos deve-se levar em conta o modo 
de ficção se se quiser decifrar dos seus textos sua interpretação dos 
fatos regionais. É necessário também desenvolver um significado 
do que é típico e do que pode ser excepcional nas interpretações 
criativas dos autores sobre o fenômeno socioeconômico.

A partir de um ponto de vista filosófico, tanto o Nordeste bra-
sileiro quanto o Sul dos Estados Unidos são o resultado de uma 
organização socioeconômica cuja característica predominante era 
a dicotomia senhor-escravo. Falando sobre o “denominado ‘Deep 
South’”, Gilberto Freyre resume a relação entre as duas regiões 
no seguinte parágrafo:

Região onde o regime patriarcal de economia criou quase 
o mesmo tipo de escravo e senzala que no norte do Brasil 
(...) As mesmas influências de técnica de produção e de 
trabalho — a monocultura e a escravidão  — uniram-se (...) 
para produzir resultados sociais semelhantes aos que se 
verificam entre nós (56-57).
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Conforme aponta Raimundo Faoro, no Nordeste brasileiro, 
antes de 1888, os plantadores eram completamente dependentes 
da mão-de-obra escrava e do comércio escravo europeu; eles 
não podiam competir com a crescente e próspera economia 
industrial que antagonizou a antiga estrutura social na qual 
“a casa-grande conquista a paisagem, projetando a sombra 
da senzala, gravitando, ambas, sobre o dinheiro, fator não 
raro esquecido em favor da falsa arrogância do agricultor e 
senhor-de-engenho” (126). De acordo com Eric Williams, um 
estudo da mão-de-obra escrava nas colônias inglesas e no Sul 
dos Estados Unidos mostra muitas semelhanças com aquela 
do Brasil, estando a ascensão e queda do mercantilismo dire-
tamente relacionada à ascensão e queda da escravidão. Essas 
afirmações indicam que as semelhanças entre as regiões descri-
tas por Faulkner e Ramos estão presentes não apenas em suas 
superfícies estruturais mas são também ainda mais profundas na 
sua dependência das monoculturas, sejam elas a cana-de-açúcar 
no Brasil ou o algodão nos Estados Unidos, e dos mercados 
Europeus para absorver suas produções (Torres 41).

Faulkner e Ramos, ambos descendentes de senhores de terra, 
foram presas, ao longo dos seus anos de formação, dos dilemas 
criados por este levante social. Eles mostram em suas obras uma 
preocupação em registrar a decadência da velha classe dominante 
e o desenvolvimento de uma classe de “brancos pobres.” O Nor-
deste de Ramos é castigado pelo flagelo das secas e conseqüentes 
migrações e marcado pela decadência agrícola. A região é surpre-
endida na transição entre o passado homogêneo do mercantilismo 
primitivo e o presente próspero do capitalismo industrial que tenta 
dominar, a partir do Sul, todo o Brasil. O Sul de Faulkner, afligido 
por enchentes, migrações e guerra civil, apresenta características 
bastante semelhantes.

No seu trabalho sobre Faulkner e o Sul, Cleanth Brooks assinalou 
a disparidade entre o comportamento do proprietário de terras e a real 
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situação socioeconômica do Sul após a libertação dos escravos, uma 
disparidade que ele vê refletida em todos os romances de Faulkner. 
Quase reproduzindo os pontos de vista de Faoro, Brooks afirma 
que a economia de toda a região era basicamente uma economia 
colonial, manipulada de fora.

Como poetas narrativos, Faulkner e Ramos retratam consciente 
ou inconscientemente a temática que conheciam melhor. No caso 
de Ramos, vemos no Nordeste, especialmente nos estados de 
Alagoas e Pernambuco, uma região castigada pelas secas periódi-
cas e suas conseqüências: perda de propriedade e investi mentos; 
migração da população para outras regiões, principalmente para 
o Sul, mais industrializado; empobre cimento da população rema-
nescente; e rompimento da estrutura familiar.

Em Faulkner, o Sul, principalmente o Mississippi, é também 
castigado pelas catástrofes naturais — enchentes periódicas que 
têm a mesma conseqüência das secas —, perda de propriedade, 
migração, empobrecimento e desagregação da família. Tanto 
Faulkner como Ramos nasceram, foram criados e educados seguin-
do o mesmo molde de tais eventos naturais e socioeco nômicos. O 
que não experimentaram eles mesmos, aparente mente aprenderam 
através de relatos orais ou escritos que descreviam a frustração, 
a despersonalização e a alienação derivadas da instabi lidade da 
sociedade.

Os paralelos históricos essenciais entre o Sul dos Estados 
Unidos e o Nordeste brasileiro remetem o leitor às forças em ação 
durante a colonização européia e a colonização do Novo Mundo. 
Quando começaram o processo de colonização das Américas, 
os europeus desejavam vir e trabalhar na agricultura subtropi-
cal apenas se lhes fosse concedida uma posição de liderança e 
prestígio, se lhes fosse permitido um investimento financeiro 
significativo e se houvesse uma força de trabalho barata e pronta-
mente disponível.3 Dadas estas condições, a agricultura em áreas 
tropicais poderia ser realizada em larga escala. Segundo Caio 
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Prado Jr., referindo-se a ambas as regiões: “esta [a agricultura] se 
realizara em larga escala, isto é, em grandes unidades produtoras 
— fazendas, engenhos, plantações (as plantations das colônias 
inglesas) — que reúnem cada qual um número relativamente 
avultado de trabalhadores” (125).4

A força de trabalho desempenhou um papel central na coloni-
zação das Américas e Prado (131) (ver também Moog e Eaton) 
mostra que inicialmente a classe trabalhadora era baseada nos 
imigrantes pobres da Europa, freqüentemente  exilados políticos. 
Quando este grupo se tornou insuficiente, os proprietários dirigiram 
suas atenções para os índios e finalmente para os negros africanos, 
como força de trabalho alternativa.

Tanto no Sul dos Estados Unidos quanto no Nordeste brasi-
leiro o processo colonizatório foi, de certa maneira, uma grande 
empresa comercial cujo objetivo era explorar, em benefício 
dos interesses europeus, os recursos naturais de um território 
virgem. Generalizando a respeito da formação da economia e 
da sociedade nas Américas tropical e subtropical, Prado insiste 
que se alguém quiser focalizar a essência do processo de co-
lonização pelos portugueses, ingleses, espanhóis ou franceses 
deve perceber que ele foi concebido com o objetivo principal 
de fornecer açúcar, tabaco e, mais tarde, algodão ou café, dia-
mantes e produtos industrializados baratos para os mercados 
europeus.

A colonização e o desenvolvimento foram impulsionados por 
estes objetivos. O pioneiro e o bandeirante se estabeleceram na 
costa ou às margens dos grandes rios, onde produziam mercadorias 
para exportar para a Europa. Os rios São Francisco, Capibaribe, 
Bebe ribe e Parnaíba atraíram uma grande quantidade de planta-
ções e, conseqüentemente, um grande número de escravos negros, 
especuladores e aventureiros. Eaton descreve o mesmo fenômeno, 
ocorrido no Sul dos Estados Unidos, ao longo dos rios Mississippi, 
Missouri e Ohio.
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O principal requisito para fundar uma colônia inglesa per-
manente na Baía de Chesapeake era a descoberta de uma 
mercadoria de exportação lucrativa (...) [Os colonos eram] 
conduzidos à prosperidade experimentando o desenvolvi-
mento de novas variedades de tabaco vindas das Índias 
Orientais (...) e [estas variedades] permitiram ao tabaco da 
Virgínia suplantar o tabaco espanhol no mercado inglês.5

Raimondo Luraghi também não percebe uma diferença substan-
cial em meio à diversidade de atitudes dos colonizadores europeus 
nas Américas. Ele compara os senhores de plantação do Sul dos 
EUA com os seigneurs franceses e os senhores-de-engenho brasi-
leiros e acrescenta que “há semelhanças morfológicas entre socie-
dades tão distantes quanto a Nova França, o Velho Sul, o Brasil e 
as ilhas Caribenhas.”6 Os relatos de Luraghi são confirmados por 
Gilberto Freyre, para quem o Deep South é uma região onde uma 
economia patriarcal criou quase o mesmo tipo de “aristocracia da 
Casa-grande” e senzalas encontradas no Nordeste do Brasil. Com 
o objetivo de fazer esta empresa funcionar lucrativamente, milhões 
de negros africanos foram trazidos como escravos para as Américas 
tropicais. Em 1790, por exemplo, a população das treze colônias 
da América do Norte era de quatro milhões; destes, 750.000 eram 
escravos negros. Oprimidos e forçados a trabalhar longas horas, 
os negros de ambas as regiões só podiam remediar sua situação 
fugindo para as recentes áreas industriais em desenvolvimento.

Os historiadores do Brasil e dos Estados Unidos são unânimes 
em afirmar que, após a Guerra Civil dos EUA e depois da abolição 
da escravatura no Brasil, o Deep South e o Nordeste brasileiro 
foram apanhados por enormes débitos bancários e a impossibi-
lidade de manter o nível de produtividade. Os proprietários de 
terras foram forçados a vender suas propriedades — e a perder seu 
prestígio — para os novos ricos industriais provenientes de outras 
regiões ou da Europa. O velho regime ameaçava esfacelar-se.7

A classe dominante branca tinha pouca simpatia pelos negros 
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recém-libertos. A emancipação foi um gesto paternalista, de certa 
forma um presente. O Código do Mississippi, por exemplo, não 
permitia que negros possuíssem ou arrendassem terras fora dos 
centros urbanos. No Brasil, todas as terras cultiváveis disponíveis 
do Nordeste estavam sob o controle de sesmarias concedidas aos 
proprietários brancos. O meio mais efetivo que os negros tinham 
para lutar contra este código antagônico era migrar. Nos Estados 
Unidos, logo depois da alforria, os negros começaram a deixar o 
Sul em grande quantidade. Por volta de 1910, mais de 6.000 saíram 
do Sul anualmente, a maioria para cidades do Norte. Durante a pri-
meira década após a Guerra Civil americana havia aproximadamente 
10.773.000 pessoas no Sul, das quais 6.612.182 eram brancas. Isto 
significa que 40% da população era negra. Um século mais tarde, a 
população negra tinha diminuído para 21%: 36.295.000 brancos e 
apenas 10.068.310 negros.

No Brasil, em 1835, 57% da população eram de escravos 
negros,8 todos trabalhando para fazer o empreendimento europeu 
funcionar. Após a abolição da escravatura, em 1888, o número 
de negros começou a declinar até o ponto que, no censo de 1980, 
dos 127.000.000 brasileiros apenas 9,7% eram negros, com um 
segmento de 18,6% de mestiços. Por volta de 1910, as maiores 
cidades industrializadas estavam recebendo um grande influxo 
de mão-de-obra despreparada e barata;9 cidades como Salvador 
da Bahia e Rio de Janeiro praticamente dobraram sua população 
negra de 1888 a l920.10 Para o Deep South e o Nordeste do Brasil, 
a migração negra significou a ausência de mão-de-obra suficiente 
para manter o tradicional sistema de plantação agrícola em plena 
operação; significou também a decadência socioeconômica re-
gional e o empobrecimento do branco. Os proprietários de terras 
estavam perdendo os seus escravos e com eles suas fortunas, e 
embora a maioria deles ainda possuísse suas propriedades, estavam 
afundados em dívidas e logo os campos foram tomados por ervas 
daninhas, ficando imprestáveis.11
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Para entender a relação entre literatura e praxis, exemplificada 
aqui no estudo de As I Lay Dying de Faulkner e Vidas Secas de 
Ramos, é importante observar os detalhes da fundação do Deep 
South e do Nordeste brasileiro, enfatizando alguns dos paralelos 
básicos entre as duas regiões. Estes paralelos indicam as mudanças 
latentes que precederam a era tanto de Faulkner quanto de Ramos, 
e que eles interpretaram criativamente.

É importante saber, por exemplo, que de acordo com a mui-
to difundida visão romântica popular, as colônias do Sul eram 
ocupadas por cavaleiros, ou aristocratas,12 e as do Nordeste (ver 
Sodré, Burguesia) pela nobreza de condes, viscondes e barões. É 
útil levar em conta, ainda que brevemente, os efeitos da Guerra 
Civil no Sul e a crise que ela ocasionou, e comparar estes efeitos 
com o impacto semelhante que a abolição da escravatura teve 
na economia do Nordeste do Brasil. Além disso, é significativo 
o contraste da imagem do senhor de terra antes e depois da eli-
minação da força de trabalho escrava e a dependência que o Sul 
tinha do British Dictum de 1850. Infelizmente, não há espaço aqui 
para levar em consideração as conexões entre o interesse inglês 
em proibir o tráfico de escravos após a crise européia de 184813 
e a pressão ocasionada pelo desemprego e a crise econômica no 
Velho Continente.

Tanto o Sul dos Estados Unidos quanto o Nordeste do Brasil 
observavam, com desconfiança, a chegada da industrialização. 
A demanda por algodão ou açúcar, café ou tabaco foi tão grande 
que o velho sistema não mais podia cumprir o fornecimento e os 
capitalistas europeus chegavam rápido com a industrialização 
e a agricultura mecanizada. Com estas técnicas e o aumento da 
demanda vieram a fábrica e a usina, trazendo mudanças radicais 
no processo econômico. Para os sulistas, era a chegada dos yanke-
es para expulsar os plantadores de suas terras e para aculturar 
suas famílias; para os nordestinos, os capitalistas de São Paulo 
vieram para adquirir suas terras e destruir a natureza, a tradição 
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e a “cordialidade” entre os senhores e os escravos e migrar os 
investimentos para o Sul.

Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil a ênfase do povo-
amento às margens dos rios e próximo da costa, para facilitar as 
exportações, e o crescimento das cidades excessivamente perto 
dos rios — ignorando a possibilidade de enchentes — levaram 
a conseqüências devastadoras. Quando as enchentes chegavam 
as regiões e suas populações eram castigadas pela destruição de 
casas, armazéns e comércio, seguida pela miséria de refugiados 
sem teto ou retirantes e perdas irreparáveis. O desflorestamento 
excessivo e a queimada, além do uso exagerado da terra, levaram 
à erosão e à formação de desertos. No Brasil, o crescimento de-
sordenado de cidades em áreas já ameaçadas pelas secas periódicas 
tiveram sérias repercussões nas fazendas de gado e plantações, 
criando refugiados, forçados a migrar da região. Em ambos os ca-
sos, aqueles que sobreviveram ao perigo das inundações ou à morte 
pela seca eram geralmente o povo das zonas rurais. Acostumados a 
acres de terras estendidos diante deles, sofreram, com a urbanização 
instantânea, em acampamentos e condições de vida desfavoráveis 
na cidade.14

Em ambas as regiões, durante a enchente ou a seca, os proprie-
tários de plantações temiam que os trabalhadores abandonassem a 
área em busca de empregos atraentes em outro lugar, deixando-os 
desamparados. Embora nenhum caso tenha sido levado à justiça 
para estabelecer se os acampamentos de refugiados serviam na 
verdade como prisões onde trabalhadores cheios de dívidas eram 
mantidos contra sua vontade, existem evidências de que tal era 
o caso. Em muitos acordos de trabalho escravo, a imposição era 
tão sutil que nem mesmo as vítimas sabiam se as suas condições 
eram de homens livres ou de escravos. Thomas Campbell resume 
a situação durante uma enchente no Sul dos Estados Unidos: 
“um plantador que não concordava com a maioria — que dizia 
não ser necessários soldados —, disse estar contente por terem 
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soldados no acampamento de forma a manter os negros ali, 
declarando depois que ‘se o governo zela por nossos negros e 
nossas mulas pode muito bem zelar por nossas terras’” (cit. in 
Daniel 129). Uma vez terminada a enchente, a terra podia ser 
cultivada novamente. O fazendeiro e as autoridades ao longo do 
Mississippi ou Capibaribe esqueciam que os vales dependiam 
dos rios; Daniel cita Faulkner na enchente do Rio Mississippi 
de 1929: “a enchente não era o fenômeno da década; em vez 
disso, os anos em que não chovia eram o fenômeno, e o rio 
agora estava fazendo o que gostava de fazer: transbordar; tinha, 
para isso, esperado pacientemente os dez anos, como uma mula 
trabalhará para você durante dez anos pelo privilégio de um dia 
lhe dar um coice” (7).

No Nordeste do Brasil, quando o Parnaíba, o Beberibe ou o 
Capibaribe não transbordavam, havia secas que atingiam impie-
dosamente a vida no sertão. O equilíbrio entre o que Martius cha-
mava de sertão permeável e sertão impermeável era interrompido 
quando os plantadores cobriam tudo com cana-de-açúcar em uma 
estação e com algodão na próxima, ignorando as exigências do 
equilíbrio ecológico e o clima nordestino.15 Na realidade, o colono 
não tinha interesse na preservação da terra; ele queria lucros ime-
diatos. Como observa Celso Furtado: “Nunca se insistirá suficien-
temente sobre o fato de que a implantação portuguesa na América 
teve como base a empresa agrícola comercial” (Formação 93). 
Visando a imediata exportação de produtos de monocultura para 
o mercado europeu, os portugueses inicialmente desflorestaram e 
queimaram matas para plantar cana-de-açúcar, em seguida coloca-
ram o gado a pastar em demasia na terra do agreste, danificando 
o solo das duas regiões com erosões, e então cultivaram o sertão 
(quase 90% de toda a terra do Nordeste), que mostrava um baixo 
índice pluviométrico.

Como os plantadores e trabalhadores do Sul, que retornariam 
à mesma terra após os rios recuarem e voltavam a trabalhar suas 
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plantações, os nordestinos brasileiros, após cada enchente ou seca, 
voltariam para recultivar o mesmo pedaço de terra. Eles eram mis-
ticamente ligados à sua terra e às suas tradições. Conforme Josué 
de Castro esclarece:

Os habitantes do sertão, o interior seco do Nordeste, que 
são dispersados seguidamente pela cruel seca sazonal 
que torna o solo árido e enrugado, sempre desejam retor-
nar uma vez que a seca tenha passado (...) Embora ele 
de nada entenda, apenas que sofre com aquilo, o homem 
do Nordeste defende, até a morte, os seus laços com a 
terra (76-78).

Contudo, há sempre um limite para esta espécie de vínculo à 
terra. Em épocas como as dos flagelos de 1857 e 1915, a fome 
espreitava o sertão e todas as formas de vida. Grande parte da 
população era forçada a migrar, para nunca mais voltar. “O povo e 
os animais, domésticos ou silvestres, migravam ou morriam,” e o 
Nordeste se tornou então uma terra de refugiados.

Em suma, foram as formas inadequadas de colonização, de 
desenvolvimento agrícola, que objetivava a exportação para os 
mercados europeus, e a crise na força de trabalho após a proibição 
da escravatura que levaram à Guerra Civil nos Estados Unidos 
e à queda da monarquia no Brasil. O rompimento das estruturas 
sociais nas plantações tradicionais, a migração do negro para 
outras regiões, o empobrecimento e a erosão da terra, a extirpação 
pela raiz da população rural pelas enchentes e pela seca, tudo 
isto ocasionou a fragmentação e o rompimento do equilíbrio 
socioeconômico.

Uma das referências mais ajustadas sobre o significado do Sul 
para os trabalhadores de Faulkner pode ainda ser encontrada na 
famosa introdução de Malcolm Cowley para Portable Faulkner, 
da Viking. Para Cowley (Portable 13), há uma relação intrínseca 
entre o mundo ficcional de Faulkner e o Deep South; todavia, ele 
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qualifica esta relação no sentido de um “mito ou lenda do Sul”,18 

porque, como coloca, os romances de Faulkner não objetivam ser 
um relato histórico. Como lenda, acrescenta Cowley, a descrição do 
Sul nos romances de Faulkner pode ser vista como que preocupada 
com a “confusão moral e a decadência social” (14).

Mas, como e em que extensão estão As I Lay Dying e o Sul 
significativamente vinculados? O próprio Faulkner fornece ao 
leitor alguma percepção de como aproximar-se de uma resposta 
para esta questão. Como disse o romancista, referindo-se às origens 
de As I Lay Dying bem como à composição dos seus personagens:

São pessoas que eu conheci durante toda a minha vida, 
no país em que nasci. As ações, as ações isoladas, eu 
posso tê-las visto na lembrança. Provavelmente foi a 
imaginação que uniu tudo em uma estória. É difícil dizer 
exatamente que parte de alguma estória veio especifica-
mente da imaginação, que parte veio da experiência, que 
parte da observação. É provável (...) que haja três tanques 
com uma torneira coletiva. E você não sabe exatamente 
quanto sai de cada tanque. Tudo que sabe é que um fluxo 
de água sai da torneira quando você a abre, vindo dos três 
tanques — observação, experiência, imaginação (cit. in 
Fant and Asley 96-97).

Se As I Lay Dying está, de fato, firmemente enraizado ao que 
Faulkner chamou de “pequeno selo postal do solo nativo”, deve 
o estudante permanecer distanciado dessa afirmação para evitar 
miopia de leitura. Deve-se proceder cuidadosamente, utilizando 
na investigação da aparência e da essência do romance a mesma 
arma hermenêutica que o próprio autor usou para interpretar a vida 
socioeconômica do Sul: observação, experiência e imaginação. 
Esta abordagem é semelhante à proposta pelo crítico brasileiro 
Antônio Cândido com respeito a Vidas Secas, que sugeriu ao leitor 
adotar a noção de uma viagem para ler Vidas Secas, utilizando-
-se da sua experiência para analisar a narrativa passo a passo, 
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movendo-se pelo interior, florestas, fazendas, vilas, cidade, casa 
e prisão, e observando cuidadosamente os plantadores, vaqueiros, 
políticos e vizinhos até que o último fragmento seja reconstruído 
e reestruturado em um todo uniforme.

Como o romance de Faulkner, Vidas Secas tem uma conexão 
significativa, mas de nenhum modo direta com a região que descre-
ve. E como Faulkner, Ramos é enfático quando se refere à relação 
de seu romance às pessoas reais com quem viveu no interior do 
Nordeste. Referindo-se às pessoas que conhecia, e principalmente 
ao seu avô, Ramos faz um esboço dos principais personagens do 
seu romance: “transformei o velho Pedro Ferro, meu avô, no va-
queiro Fabiano;  minha avó tomou a figura de Sinha Vitória; meus 
tios pequenos, machos e fêmeas, reduziram-se a dois meninos” 
(cit. in Clara Ramos 125).

Ramos também nos conta que a parte central do romance, o 
capítulo intitulado “Baleia”, foi inicialmente concebido e publi-
cado como um conto. De acordo com ele, esta peça foi escrita 
como a estória de uma cachorra, centrada principalmente no dia 
em que o seu avô Pedro Ferro matou o cãozinho chamado Piaba. 
Como Ramos explica:

Dediquei em seguida várias páginas ao dono do animal. 
Essas coisas foram vendidas, em retalho, a jornais e 
revistas. E como José Olympio me pedisse um livro para 
começo do ano passado, arranjei outras narrações, que 
tanto podem ser contos como capítulos de romance. Assim, 
nasceram Fabiano, a mulher, os meninos e a cachorra 
Baleia (cit. in Clara Ramos 124).19

Enquanto Vidas Secas foi escrito em pedaços separados e 
independentes durante um longo período de tempo e mais tarde 
reagrupado em um romance, As I Lay Dying foi composto, de 
acordo com o próprio Faulkner, em seis semanas, sem mudar 
uma palavra. Estruturalmente, contudo, conforme será discutido 
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no Capítulo III, cada capítulo de ambos os romances mostra uma 
independência interna considerável e isto se deve ao fato de que em 
ambas as narrativas cada capítulo é dedicado a um ponto de vista 
individualizado do personagem e à conseqüente reinterpretação 
do material apresentado em outros capítulos.

Ramos descreveu sua principal preocupação durante a concep-
ção da narrativa, de acordo com o que segue:

O que me interessa é o homem, o homem daquela região 
aspérrima (...) Procurei auscultar a alma do ser rude e 
quase primitivo que mora na zona mais recuada (...) foi 
uma pesquisa psicológica que procurei fazer; pesquisa 
que os escritores regionalistas não fazem nem mesmo 
podem fazer, porque comumente não conhecem o sertão, 
não são familiares com o ambiente que descrevem (cit. in 
Clara Ramos 125).

As origens dos dois romances, de acordo com as explicações 
dadas pelos próprios Faulkner e Ramos, já mostram como estes 
autores estavam conscientemente tentando colocar em forma nar-
rativa os elementos de sua região e a alma do seu povo.

Evidentemente, a relação de As I Lay Dying e Vidas Secas para 
o Deep South e o Nordeste brasileiro não se limita nem será ana-
lisada exclusivamente do ponto de vista dos seus autores, porém 
as declarações dos romancistas sobre o assunto são de extrema 
importância como pano de fundo para a gênese das suas obras, 
bem como para a tese que exige uma relação entre literatura e 
praxis, entre as semelhanças isomórficas destas narrativas ficcio-
nais e o fenômeno socioeconômico das regiões. Ramos afirma 
que para alguém ser completamente humano necessita estudar 
os assuntos nacionais de baixo para cima; ninguém pode lidar 
adequadamente com os aspectos social e político se esquece da 
estrutura econômica regional que objetiva descrever (cit. in Clara 
Ramos 168). Estas relações precisam ser discutidas e reavaliadas 
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por meio do material interno dos dois romances, tanto na forma 
como no conteúdo.

As I Lay Dying e Vidas Secas são basicamente as estórias de 
duas famílias: a de Anse e Addie e suas crianças e a de Fabiano e 
Vitória e seus dois filhos. Os dois romances compartilham tam-
bém o tema da viagem: os Bundrens na sua jornada para a “terra 
prometida”, Jefferson, para sepultar o corpo de Addie de acordo 
com o desejo dela; e a família de Fabiano na sua busca por uma 
“terra prometida” onde eles pudessem se fixar de novo. As I Lay 
Dying trata de uma família branca e pobre do Sul; também em 
Vidas Secas, o personagem é branco e pobre, descrito como tendo 
“olhos azuis e barba ruiva” (Vidas 9). Os componentes de ambas 
as narrativas representam, assim, um segmento específico de uma 
classe social regional.

Tanto no Sul de antes da guerra quanto no Nordeste do Brasil 
que antecede a abolição da escravatura, o termo “branco pobre” 
tinha uma conotação pejorativa. No Deep South um branco pobre 
era definido como uma pessoa sem terra, analfabeta, sem bens e 
que se sustentava por meio do trabalho braçal. Os brancos pobres 
eram vistos com desprezo pelos seus vizinhos ricos, proprietários 
de terras e escravos.20 Também no Nordeste brasileiro um branco 
pobre era da mesma maneira definido e discriminado. Um branco 
pobre não era muito mais valorizado do que um escravo negro ou 
lavrador.21

Na sua profissão de vaqueiro, Fabiano fornece um exemplo 
típico do status social de um homem livre pobre na sociedade pós-
-escravocrata do Nordeste do Brasil, onde a maioria dos pastores de 
gado e tropeiros era de brancos pobres, embora alguns alegassem 
ter um filho na universidade.22 Como o Fabiano da ficção, estes 
vaqueiros e tropeiros não eram exatamente livres, no sentido que 
implica o termo “homem livre”. Normalmente eles mostravam 
certa dependência do senhor poderoso ou fazendeiro de gado para 
quem trabalhavam. Conforme ressalta Maria Franco, no seu estudo 
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destes tipos sociais, o trabalhador branco e pobre, “embora itine-
rante e submetido circunstancialmente a proprietários diferentes, 
haverá sempre um senhor sob cuja égide se encontrará e de cuja 
mercê dependerá o êxito de seu trabalho” (88).

Se de um lado estes personagens estão diretamente associados 
e dependentes da presença de um senhor poderoso, de outro sua 
atividade é geralmente analisada no contexto da paisagem na qual 
vivem e trabalham. Em Vidas Secas, a paisagem e seus animais e 
seres inanimados constantemente interagem com os personagens. 
Fabiano e sua família estão sob a constante vigilância de urubus, 
na medida em que se movem em direção ao Sul, e mostrando sua 
interdependência com a vida inanimada eles andam por uma pai-
sagem cheia de pedras e espinhos enquanto sonham com a terra 
prometida onde têm esperança de se fixar: “Na planície averme-
lhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes” (Vidas 9).

No romance de Ramos, a maioria das descrições faz referên-
cias explícitas a um ambiente castigado pela aridez da terra, e 
Fabiano acredita que depois do distante fazendeiro de gado seu 
maior adversário são as secas periódicas que, ironicamente, se 
constituem também um fator determinante na sua fuga das con-
dições opressivas sob as quais vive. Os dilemas de Fabiano como 
personagem de ficção não estão muito distantes das reais condições 
socioeconômicas e ambientais sob as quais a maioria dos brancos 
pobres vive no Nordeste. A seca é descrita geralmente como um 
fator antagônico ao bem-estar da população nordestina e uma 
causa de muito sofrimento e de perdas econômicas. De acordo 
com Manuel Correa de Andrade, “o grande problema que aflige 
o sertanejo e que celebrizou o sertão porém (...) é constituído (...) 
pelas secas, que desde a época colonial flagelam periodicamente a 
região” (37). Tragicamente, nem Fabiano nem os vaqueiros reais da 
Região Nordestina sabem que a sua própria atividade, a pecuária, 
é responsável por favorecer a aridez da terra, transformando-a em 
deserto, pois o gado não permite tempo suficiente para a vegetação 
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crescer durante os escassos períodos de chuva. Estudando a zona 
conhecida como agreste, típica da área onde Fabiano vive com 
sua família e usada tradicionalmente como campo de pasto para 
o gado, Vasconcelos Sobrinho conclui:

Entre as atividades do homem, fazedores de deserto, a 
pecuária avulta logo em seguida às derrubadas da co-
bertura vegetal. A pecuária sertaneja extensiva de bois, 
jumentos, cabras e carneiros soltos em área assim hostil, 
cuja sobrevivência depende do desenvolvimento no mais 
elevado grau de sua rusticidade, constitui o segundo con-
dicionamento da degradação da caatinga (49).

Sobrinho acrescenta que, devido ao ambiente inóspito criado 
pelas secas periódicas, até os pássaros encontrados na área, com 
exceção dos urubus, são migratórios. Eles vêm para explorar a 
abundância temporária de alimentos naturais, porém, quando tudo 
é ameaçado pela ausência de água, vão embora em busca de uma 
região mais hospitaleira. Em geral, a flora é muito pobre e limitada 
ao cactus e à vegetação escassa e rasteira, facilmente destruída por 
temperaturas que se elevam acima de 40 graus Celsius.

Os comentários de Sobrinho esclarecem a realidade ficcional 
de Vidas Secas e além disso a sua tipicidade, ajudando ao leitor 
a perceber o significado da relação entre a família de Fabiano e a 
paisagem. O herói central é um cowboy, um vaqueiro que cuida do 
gado em um sistema de arrendamento como meeiro e incapaz de 
compreender o fenômeno da seca. Ele é descrito como dependente 
das condições naturais da região onde vive com sua família. A 
região, por sua vez, é descrita no romance como inóspita e hostil. 
Primeiro há a seca, que destrói toda a vegetação, evapora a água, 
mata o gado e expulsa a população humana dos seus lares; depois 
vem a enchente que paradoxalmente traz nova esperança e sonhos 
de boa colheita, mas ao mesmo tempo se transforma em um ini-
migo ameaçador, matando a vida no seu habitat natural: “Dias 
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antes a enchente havia coberto as marcas postas no fim da terra 
de aluvião, alcançava as catingueiras, que deviam estar submersas 
(...) Por enquanto a inundação crescia, matava bichos, ocupava 
grotas e várzeas” (Vidas 79).

Depois da enchente surge um novo tempo na vida de Fabiano. Ele 
mostra certamente ter conseguido algo, o aumento do seu potencial 
para suplantar as dificuldades. Contudo, devido à manipulação por 
seu patrão da parte que lhe cabia, Fabiano é incapaz até mesmo de 
pagar, antes da próxima seca, as dívidas iniciais contraídas junto ao 
próprio patrão. Ele conclui que “o mulungu do bebedouro cobria-se 
de arribações. Mau sinal, provavelmente o sertão ia pegar fogo” 
(Vidas 79). Seca-enchente-seca é o esquema de Vidas Secas, tal-
vez mais simbólico do que realista, já que não é muito provável 
ocorrer, no Nordeste, um período de seca imediatamente após 
uma enchente; não obstante, este movimento é uma interpretação 
precisa das possibilidades climáticas da região.

A família Bundren é também simbolicamente associada à 
dependência de sua região no Deep South. Mesmo que o exame 
dos aspectos factuais do Condado de Yoknapatawpha possa ser 
apenas uma etapa preliminar, visando a consideração de significado 
revelado pela ação narrativa e arte literária, é essencial desvelar 
características significativas da relação entre o Sul e a interpretação 
de Faulkner de sua vida socioeconômica. Ilustrando os paralelos 
entre as classes sociais do Velho Sul e As I Lay Dying, André 
Bleikasten situa a família Bundren dentro dos interesses sociais 
de Faulkner, como segue:

Em termos sociais, o romance representa a primeira incur-
são do autor em uma classe de brancos pobres da região 
do Mississippi (...) Faulkner conseguiu permanecer fiel 
às atitudes genuínas, gestos e palavras do seu dia-a-dia: 
neste sentido, os Bundrens, TuIls, Armstids e Samsons são 
tão fazendeiros do Mississippi como os da vida real (60).
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No romance de Faulkner, as descrições das características típi-
cas do Sul são também encontradas nas numerosas páginas do autor 
dedicadas aos efeitos das enchentes, à sua voracidade em devorar 
animais, terra, estradas e pontes e seu terrível impacto sobre a vida 
dos personagens. Nestas descrições, realidade e ficção se fundem, 
originando uma terceira dimensão de realidade:

Diante de nós corre a correnteza escura e caudalosa. Ela 
murmura para nós, numa miríade incessante, a superfície 
amarela formando ondas monstruosas em redemoinhos 
desvanecentes (...) Ela cacareja e murmura entre os raios 
das rodas e passa à altura dos joelhos das mulas (...) Sobre 
a superfície incessante eles estão — árvores, juncos, cipós 
— sem raízes, degolados da terra, uma cena espectral de 
uma imensa mas circunscrita desolação, cheia da voz de 
detritos e da lúgubre água (Dying 134).

A família Bundren parece incapaz de lidar com a poderosa 
inundação com que se depara a caminho de Jefferson, exatamente 
como Fabiano e sua família são incapazes de dominar os incon-
troláveis e catastróficos efeitos da seca.

Em As I Lay Dying Faulkner não descreve diretamente cenas 
de seca: o celeiro queimando é a sua única referência analógica e 
direta a ela. Todavia, os historiadores do Sul chamam a atenção, 
de modo coerente, para este fenômeno. Eles descrevem o Sul em 
um padrão climático semelhante àquele do Nordeste do Brasil, 
com ênfase na enchente. O esquema climático do Sul é por isso 
mais “enchente-seca-enchente”.23 Ulrich B. Phillips, por exemplo, 
dá esta descrição:

A chuva caiu, sem se importar se sobre o justo ou o injusto, 
se para a irrigação necessária ou em dilúvio devastador. 
A seca destruiu igualmente o plantador e o fazendeiro e 
muitos daqueles que se mantinham de meeiros. Homens 
e animais deviam ser alimentados, não importava se o 
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produto da fazenda era comestível ou não. Eram neces-
sários canais e cercas. Os canais tendiam a tornar o solo 
imprestável, não importava se os campos eram de tabaco, 
algodão ou milho (131).

A unidade socioeconômica regional tanto em Faulkner quanto 
em Ramos é fragmentada pelos ciclos climáticos e deles depen-
dente. Cada um destes ciclos predetermina outra forma de frag-
mentação, expressa na migração da população, na destruição da 
estrutura da agricultura, na eliminação das condições econômicas 
estabelecidas e ameaça todo o sistema existencial. Interpretando 
uma realidade fragmentada na qual o desenvolvimento do ca-
pitalismo ainda é primitivo e mercantilista, Faulkner e Ramos 
interpretam também a luta individual para desvelar, dentro deste 
mundo alienado ou em oposição a ele, um significado real para 
a vida. A estrutura socioeconômica do Sul e do Nordeste, bem 
como a estrutura dos dois romances, faz lembrar a interpretação 
das contradições dentro do próspero capitalismo industrial e a 
decadência do sistema rural, evidenciando as forças que finalmente 
destruirão a estrutura colonial arcaica.

As I Lay Dying e Vidas Secas são, consciente ou inconsciente-
mente, reinterpretações de condições socioeconômicas e apontam 
para causas implícitas da fragmentação individual e social do Deep 
South e do Nordeste do Brasil. Este aspecto dos romances, que não 
foi cuidadosamente examinado pelos críticos, é mais visível quando 
está relacionado à narrativa de Ramos. O movimento do romance 
(em blocos) se compara aos ciclos climáticos de “enchente-seca-
-enchente” quando a construção caleidoscópica de Ramos insinua o 
ciclo climático do Nordeste brasileiro. Ambos os romances mostram 
a relação entre o homem e a natureza, entre as classes sociais, entre 
preconceitos e superstições e entre a aparência e a essência do que 
é típico da plantação brasileira ou americana no processo de deca-
dência que se seguiu à queda do regime escravocrata.
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Os críticos não detectaram completamente que, para perceber 
o significado de sociedade no tempo de Faulkner e Ramos e em 
suas interpretações criativas, deve-se ver a principal contradição 
encontrada na estrutura narrativa entre todos os movimentos em 
direção a uma sociedade mais produtiva, racionalmente ordenada, 
e as estruturas sociais estabelecidas, principalmente o sistema de 
propriedade e controle que se interpõe à realização destes objeti-
vos. Em outras palavras, a principal contradição destes romances 
está entre o vasto potencial expresso nos sonhos de Fabiano e 
dos Bundrens e a paralisia deste potencial traçado para o sistema 
obsoleto e arcaico de propriedade e senhorio. O poder concedido 
aos personagens para expressar o mundo através do seu próprio 
ponto de vista (analisado no Capítulo IV) deve ser entendido dentro 
do contexto destas contradições centrais.

Faulkner e Ramos estão atentos a aspectos como tempo e 
espaço, história e geografia e a temáticas lidando com raça, gra-
dação de classe e instituições — especialmente na oposição entre 
os pontos de vista urbano e o rural através dos quais os autores 
interpretam o fenômeno regional. Suas estórias acontecem dentro 
de comunidades claramente definidas.

Em Vidas Secas a descrição da Região Nordestina mostra sua 
gratidão para com a imaginação do autor, e o estilo proustiano de 
Ramos, de discurso indireto livre, em terceira pessoa, passa rapi-
damente pelas mentes dos personagens, filtrando sua fraseologia 
desarticulada e fragmentada através do discurso literariamente 
organizado do narrador. As I Lay Dying utiliza muitos e diferentes 
artifícios e estratégias. Faulkner refreia a ênfase da descrição em 
favor do diálogo e monólogos interiores através dos seus perso-
nagens e permite-lhes falar diretamente ao leitor utilizando-se 
obviamente de sua linguagem coloquial, rica em associação de 
idéias, utilizando o estilo joyceano de livre fluxo de consciência.

Tanto Faulkner como Ramos compartilham, entre outras qua-
lidades, uma abordagem semelhante em técnicas para retratar as 
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respectivas paisagens. A descrição do urubu, por exemplo, suas 
conotações rapaces, seu simbolismo ameaçador para a realidade 
daquelas regiões é um elemento de conexão entre o ficcional e 
o factual nas vidas dos Bundrens e da família de Fabiano, e nas 
descrições de Vasconcelos Sobrinho. Faulkner menciona fre-
qüentemente os urubus, seja através de um pronome na terceira 
pessoa do plural (“Atrás de nós, sobre a casa, imóveis, planando 
nas alturas, em círculos, cada vez mais altos, eles diminuíam e 
desapareciam” (Dying 98), ou de descrições mais diretas: “imóveis, 
os urubus pendiam lá do alto planando em círculos, as nuvens 
dando-lhes a ilusão de que se moviam para trás” (Dying 89). De 
modo semelhante, em Vidas Secas, os urubus são um símbolo 
ameaçador: eles chegam junto com os pássaros migratórios para 
beber a água que sobra, contribuindo assim para a morte do gado, 
de cujos cadáveres se refestelam.

A estrutura dos dois romances é simples, apesar de sua ine-
rente fragmentação (ver Capítulo III), mas ambos os autores 
desprezam um ponto de vista simplista. Sem informar a seus 
leitores, eles repetem episódios de modo a aumentar a comple-
xidade de uma dada experiência individualizada. Ambos autores 
usam muito as pessoas como um coro grego para recontar e fazer 
comentários sobre as atividades dos personagens centrais, en-
fatizando, por meio desse processo, as interconexões contínuas 
entre o passado e o presente, alternando, de modo inesperado, 
de um período de tempo para outro, e entrelaçando o padrão de 
discurso regional com passagens de prosa direta. O incidente 
mais concreto, às vezes, é investido de significado histórico e 
mesmo mítico. Estes autores insistem que a identidade de cada 
indivíduo seja fixada em relação à sociedade como um todo e, 
através desse método, a interpretação ficcional e o fenômeno 
socioeconômico e histórico do passado do Sul ou do Nordeste 
interagem com o presente e um com o outro.

A não ser no caso de personagens mais positivos, como Cash 
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e Fabiano, a alienação existencial, moral e social está constante-
mente presente (Capítulo VI) como um determinante psicológico. 
Se para esses personagens a ausência de compaixão ou o desprezo 
à existência de outro homem pode ser um crime moral, a ruptura 
da ordem natural das coisas é uma suprema loucura. Segue-se 
deste raciocínio que se o Deep South e o Nordeste do Brasil são 
culpados por negar humanidade aos negros, as áreas industrializa-
das urbanas devem ser condenadas por tentar alterar os costumes 
sociais e valores culturais das zonas rurais.  Em qualquer caso, os 
personagens na ficção ou na praxis sofrerão pelos erros de outros 
que os alienam.

Parece que, na ocasião em que Faulkner e Ramos estavam 
produzindo seus romances, o Nordeste do Brasil e o Deep South 
já tinham internalizado as lendas e tragédias do passado e que a 
última tarefa desses autores foi reexternalizá-las sob uma nova luz. 
O destino dos personagens de Faulkner e Ramos invariavelmente 
reinterpreta suas condições regionais após a abolição da escrava-
tura. O fato de que esses personagens flutuem psicologicamente 
e sofram de um profundo sentimento de privação é outro aspecto 
não adequadamente apreciado pelos críticos, mas que se torna 
mais claro quando os dois romancistas são comparados e quando 
sua composição se refere às condições socioeconômicas das duas 
regiões. Conforme as riquezas da aristocracia agrária declinam, 
as plantações desmoronam e a terra é abandonada ou comprada 
por capitalistas industriais recém-chegados, enquanto sobram as 
imagens de campos em ruínas e  famílias flageladas, a vida torna-
-se mais e mais difícil para os Fabianos e os Bundrens e mais fácil 
para os Ignácios, os Honórios (São Bernardo 1936) e os Sutpens 
(Absalom, Absalom! 1936). Os últimos são uma espécie inteira-
mente nova de homens — capitalistas aspirantes —, mais fortes 
e mais eficientes, menos preocupados com as cerimônias da vida 
do interior, que odeiam a terra e estão interessados unicamente no 
lucro. Bastante tragicamente, porém,  esses exploradores, cujos 
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melhores exemplos são os Sutpens e os Honórios, não se adequam 
ao ambiente tradicional e assim obtêm êxito apenas em realizar 
o inexorável processo de decadência e alienação, incapazes de 
entender o sistema que estão substituindo. O contínuo colapso 
agrário não é resolvido com essa nova espécie de homens e, em 
meio à destruição, os sobreviventes devem determinar como chegar 
a um acordo com o tempo.

Fabiano oscilará entre permanecer prisioneiro do que ele 
considera um passado determinista ou escapar para sempre da 
inospitalidade do patrão e da região. Cash tentará escapar dessa 
tragédia buscando atingir um equilíbrio entre sua atividade e seus 
sonhos existenciais.

Os seres humanos de Faulkner e de Ramos são geralmente 
alienados e presas das armadilhas da história. Nada é esquecido, 
o passado e o presente se fundem, o tempo se torna invisível e a 
vida troca de papéis com a morte, como se a passagem dos anos 
não tivesse importado ou mesmo ocorrido. Uma ilustração desse 
tipo de progressão temporal é a relação entre Addie e Vardaman e 
a relação deles com o fenômeno da morte: Addie se move da vida 
para a morte e Vardaman tenta, de certa forma, trazê-la de volta, 
em sua própria mente, ao tentar recapturar o momento quando 
o peixe que ele pescou ainda estava vivo. O papagaio morre em 
Vidas Secas para ficar vivo para sempre no coração da família de 
Fabiano. Todos devem dividir responsabilidades pelos aconteci-
mentos da história; conseqüentemente, cada indivíduo é parte de 
um continuum humano, como capítulos e fragmentos são unidades 
narrativas. As glórias e ultrajes do passado constituem um legado 
permanente,  a que não se pode renunciar, seja na forma de história, 
seja na forma de mito a ser interpretado no presente e no futuro, 
mas que deve ser aceito para análise e exame.

O extremo senso de organicismo histórico e social de Faulk-
ner e Ramos é outra característica que exige nossa atenção com 
mais ênfase, quando os dois romances e seus personagens são 
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relacionados. Aqueles personagens que possuem uma facilidade 
para paciência estóica e serenidade ativa são capazes de lidar, com 
mais eficiência, com as conseqüências do tempo. Assim, para o 
desespero de Darl e a hipocrisia de Cora, há Cash; para o mundo 
de sonho pré-lógico do Menino Mais Velho e a desumanidade do 
Soldado Amarelo, há Fabiano. Para cada esperança de Quentin 
Compson de silenciar o tique-taque do seu relógio, por meio do 
suicídio, há uma Eula Varner ou uma Lena Grove capaz de igno-
rar a exigência de racionalidade e atividade produtiva, contando, 
ao invés disso, com a intuição e a simplicidade feminina. Para 
cada Paulo Honório que busca saúde e imortalidade, não importa 
quem esteja pagando por elas, existe uma Magdalena ou Padilha 
que mantêm a serenidade deles, suportando passivamente ou 
morrendo se necessário para opor-se à opressão desumana. Cash 
e Fabiano representam exemplos daqueles que são capazes de 
permanecer tranqüilos diante do desastre, da morte da sua própria 
mãe, no caso de Cash, ou diante da vingança e assassinato, como 
no caso de Fabiano. Devido à sua tranqüilidade, esses personagens 
adquirem uma qualidade de eternidade e tipicidade exatamente 
por fundirem-se com as  novas condições, com a história e com a 
comunidade que os cerca.

O relacionamento entre a estrutura romanesca e a condição 
socioeconômica das duas regiões não é, todavia, como será dis-
cutido no Capítulo III, uma relação direta baseada em simples 
homologia acidental, mas sim um relacionamento mediativo no 
qual a compreensão do mundo dos autores desempenha um papel 
principal. Sua compreensão do mundo não é meramente individu-
al, mas sim o resultado da interação constante entre o indivíduo 
e as classes sociais existentes. Portanto, é um ponto de vista que, 
intencionalmente ou não, permite uma perspectiva global das re-
lações humanas, assegurando universalidade, tanto para Faulkner 
quanto para Ramos.

Esta análise comparativa de Faulkner e Ramos sugere uma 



44

Hermenêutica e Literatura

44

Hermenêutica e Literatura

variedade de semelhanças e nos proporciona o primeiro recurso 
para trabalhar em direção ao nosso objetivo de demonstrar como 
os dois romances podem fornecer uma melhor compreensão das 
condições socioeconômicas das duas regiões descritas e como 
podem esclarecer um ao outro, tanto em termos de estilo como no 
que diz respeito ao tema interpretado. O paralelo entre Faulkner e 
Ramos poderia ser quase igualmente ilustrado com a comparação 
de um outro par de romances dos mesmos autores, embora as se-
melhanças sejam mais em termos de conteúdo do que de forma: 
Absalom, Absalom!, de Faulkner, e São Bernardo, de Ramos. As 
I Lay Dying e Vidas Secas lidam com o tema de uma viagem e a 
luta de duas famílias para atingir seus objetivos finais (o enterro 
de Addie, para os Bundrens, e a fuga do Nordeste inóspito, para a 
família de Fabiano), narrados na linguagem das duas sociedades 
rurais, lançando luz sobre o antigo conflito de cidade versus campo. 
De modo semelhante, Absalom, Absalom! e São Bernardo inter-
pretam a luta de tipos regionais através da luta dos personagens 
literários Thomas Sutpen e Paulo Honório que vão da infância 
pobre para a posição de prestígio e riqueza de plantadores brancos. 
Na sua busca pela riqueza, Sutpen e Honório desconsideram ou 
maltratam quem quer que esteja no caminho deles, especialmente 
as mulheres nas suas vidas.

Sutpen e Honório são vítimas das ideologias regionais ultra-
passadas e concepções erradas do capitalismo mercantilista, assim 
como dos conceitos obsoletos do relacionamento entre homem e 
mulher. Não compreendem as mudanças sociais e existenciais e 
as novas idéias em andamento nas suas regiões. Embora Sutpen 
seja bem sucedido economicamente e acumule toda a riqueza que 
desejou, no fim da narrativa sua família é destruída pela sua limi-
tada visão da questão racial. A derrota de Sutpen é ironicamente 
simbolizada no fato de que seu único descendente é Jim Bond, 
um imbecil meio-negro cujos preconceitos de Sutpen condenariam 
ao ódio.
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Os sonhos de Honório e a acumulação de fortuna são também 
alcançados às custas daqueles que ele trai e destrói no seu caminho 
para obter o que deseja. Seu fracasso e conseqüente destruição são 
inerentes à sua cegueira senhorial adquirida para com as necessida-
des dos seus empregados e o papel desempenhado por sua esposa. 
Sua ânsia de possuir tudo, até mesmo a alma da sua esposa, e seu 
medo irracional do comunismo e das ameaças à sua propriedade, 
que ele vê na tentativa de sua esposa de alimentar alguns dos seus 
empregados, quase mortos de fome, levam Honório, no fim do 
romance de Ramos, à derrota e deixa-o sozinho com sua criança 
silenciosa, por quem ele não pode sentir afeição.

Como em As I Lay Dying e Vidas Secas, essas duas narrativas 
estabelecem relações entre o individual e o social, entre os dramas 
particularizados dos personagens ficcionais e o colapso de uma 
classe social, tanto do Deep South como do Nordeste do Brasil. 
O que Peter Swiggart afirma em referência a Absalom, Absalom! 
pode valer para ambas as obras: “O fracasso de Thomas Supten 
em estabelecer as raízes de uma dinastia familiar em solo fértil 
do Sul assume o status de tragédia pessoal bem como de alegoria 
social” (149).
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concLusão: interPretação e ideoLogia

O objetivo desta Conclusão é o de examinar a relação entre 
interpretação e ideologia, a fim de desnudar o procedimento in-
vestigativo e a janela de observação utilizada neste estudo. Uma 
análise desta relação é importante para a teoria da praxis e para 
uma investigação adequada do interesse de cada indivíduo (autor, 
leitor e personagens) na produção e articulação de significado em 
As I Lay Dying e Vidas Secas.

A ideologia é na realidade a força subjacente que produz cada 
interpretação dirigida pelo método dialético aqui empregado. Deste 
modo, os diferentes capítulos tratando do processo de significado, 
como discutido por Althusser, referem-se ao processo do próprio 
sujeito e ao objeto de sua ação que desafia o conceito abstrato do 
signo literário retirado de seu contexto cultural, um desafio indica-
do por Gramsci e recolhido por Lotman (Semiotic). Este processo 
de significado é a raiz da concepção da estrutura romanesca e seus 
paralelos isomórficos às estruturas socioeconômicas e culturais 
do Nordeste do Brasil e do Sul dos Estados Unidos, assim como 
válido para a definição da ideologia (Marx; Soller; e Eagleton 
Criticism) conforme entendido neste contexto.

A exploração de “interesse” ideológico (Habermas Erkenntnis) 
no fornecimento de estruturas de significado começa com a escolha 
do método adotado por este estudo, que derivou do “interesse” de 
Faulkner em explicar a composição de As I Lay Dying. Sua decla-
ração de que o processo criativo é alimentado por três “tanques” 
— observação, experiência e imaginação — e que seria difícil 
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dizer exatamente de qual tanque chega o primeiro material e que 
direção ele toma, forneceu-me a ponte para explorar a relação entre 
a interpretação do escritor dos fenômenos literário e socioeconô-
mico e as pressuposições ideológicas subjacentes deste processo. 
Esta Conclusão está, além disso, baseada na minha concordância 
com a insistência dos dois autores de que suas obras criativas são 
resultantes da sua constante preocupação com suas regiões, suas 
terras natais e as pessoas que eles melhor conheciam.

Esta observação reflete plena concordância com meu enten-
dimento de que o autor realista é, acima de tudo, um intérprete, 
um hermeneuta buscando expressar de forma artística uma série 
de signos culturais e conteúdo ideológico. Em seu objetivo de 
interpretar suas regiões, Faulkner e Ramos parecem ter construído 
todos esses elementos, a estrutura fragmentada dos dois romances, 
a democratização de ponto de vista, que deram uma dimensão 
revolucionária ao mundo literário. Estes elementos intrínsecos 
e extrínsecos da narrativa não são concebidos como conceitos 
estéticos isolados, mas interajem com a preocupação dos autores 
em suas relações com as estruturas socioeconômicas fragmentadas 
das regiões descritas. Constituem-se paralelos às suas tentativas de 
propor pontos de vista democráticos adequados aos temas político, 
econômico e social de seu tempo; uma época em que a economia 
rural na qual nasceram e na qual suas famílias viveram encontra-se 
em processo de decadência, refletindo um profundo sentimento 
de deterioração e esfacelamento econômico. Como intérpretes 
criativos, esses autores mostram um extremo sentimento do típico, 
elaborando narrativas cujas formas e temas estão entrelaçados, 
dando-nos uma dimensão de consciência e unidade estética.

Para entender por que e de que modo Faulkner e Ramos con-
ceberam seus personagens e situações, é preciso considerar que 
para o homem chegar mais perto da verdade de sua comunidade 
necessita desprezar questões subjetivas e pretensões e dedicar-se 
à busca do significado de origem, no sentido de Heidegger. A 
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busca de Faulkner e Ramos pelas raízes históricas e culturais de 
suas regiões mostra, de maneira ampla, como os dilemas exis-
tenciais de personagens como Fabiano e Cash estão enraizados 
naquelas condições socioeconômicas. É uma busca associada 
às suas declaradas necessidades de entender a natureza da vida 
do homem, como diretamente independente de sua experiência 
e observação. Em outras palavras, Faulkner e Ramos adotam os 
horizontes exteriores e os interiores — o ato de interpretar os 
possíveis conflitos e associações psicológicas do homem dentro 
dos conflitos desta cultura específica (Gramsci Filosofia, e Lotman 
Structure).

Acredito que cada texto — literário ou não-literário — contém 
um tema subjacente (expresso na forma ou no conteúdo) com o 
qual o texto dialoga e que guia o leitor a uma compreensão. Alguns 
podem reagir à ênfase e propósito colocado no termo “tema” e 
afirmar que esta postura seria mais apropriada quando se lida com 
textos científicos ou legais ao invés de com poesia e ficção. Contu-
do, em nossa visão os textos poéticos e científicos não se referem, 
como os idealistas e ontologistas alegam, somente a si mesmos 
como sistemas fechados. Como textos legais e científicos, reme-
tem, embora de uma maneira diferente, para além de si mesmos, 
visando um determinado tema. O movimento significativo ocorre, 
portanto, tanto na literatura como na história. O historiador usa 
seu texto, o documento histórico, para descobrir outra coisa que 
não o próprio texto: um acontecimento, uma crença, um estado 
de coisas, uma ideologia. De maneira parecida, o crítico literário, 
analisando no texto literário as dimensões do alegórico, ou do 
metafórico ou do simbólico, relacionará estes à esfera extraliterária 
da experiência para descobrir um nível mais profundo de signifi-
cado. Há muito se defende que o historiador deve estabelecer um 
distanciamento paradigmático de intenção diante do seu texto; 
como Gadamer evidenciou (Wahrheit 317-21), na interpretação 
literária moderna este distanciamento tornou-se um objetivo de 
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todas as leituras de textos, e não é mais um objetivo exclusivo dos 
historiadores. O denominador comum entre o crítico literário e o 
historiador é o fato de ambos estarem preocupados em estabelecer 
a verdade do tema na interpretação do texto que estudam; mas o 
crítico tem que levar em consideração duas dimensões — forma 
e conteúdo — ao invés de uma.

Embora discorde do conjunto de regras de Betti para a apli-
cação da hermenêutica, concordo que a relação entre o autor e o 
intérprete pode ser uma tríade peirceana, o que Betti chama de 
“formas representacionais” funcionando como o terceiro elemento 
no processo de interpretação. Acredito também que o entendimento 
de um determinado texto (a forma representacional para Betti) 
depende da existência de outra mente. O que acho difícil aceitar 
é a ênfase de Betti ao papel do intérprete como uma mente que 
pode descobrir, perceber ou despertar a mente do autor;  e seu 
conceito de “collaborazione”, como uma mente recriando outra 
pela forma representacional, e estas, por sua vez, tornando-se a 
objetificação da mente do autor.

O texto literário não é, em nosso entendimento, uma objeti-
ficação da mente do autor, mas o resultado dinâmico e dialético 
da relação entre o conteúdo e a forma, e sua compreensão é o 
resultado de uma diálogo entre o conteúdo e a forma observados, 
experimentados e imaginados pelo autor e pelo leitor. Este argu-
mento leva em consideração a distinção de Barthes e Kristeva 
entre a obra e o texto, embora meu texto não seja necessariamente 
o deles. Porque representam horizontes de tradição diferentes, o 
autor, o leitor e o texto podem ter seus próprios conteúdos, mas 
todas essas substâncias são combinadas na complexa relação entre 
a ideologia do autor e aquela do leitor, uma complexidade sobre a 
qual Iser, com o seu leitor implícito, lançou alguma luz. Entendo 
que a ideologia é a tertium comparationis, é o provedor de apro-
ximação e distanciamento da verdade destes textos. Minha leitura 
de Faulkner e Ramos é e não é somente minha construção desses 
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autores, pois minha meta constante é desvelar suas relações com 
as condições socioeconômicas que precederam e influenciaram 
tanto esses autores como suas produções literárias, mas obvia-
mente posso ter visto mais estas relações nos seus textos do que o 
conseguiram seus autores ou do que perceberam conscientemente. 
Por intermédio desta proposição segue a visão correspondente de 
que o crítico como intérprete não visa à reprodução do autor como 
intérprete, mas ao exame, análise e entendimento do conteúdo e 
da forma, criados e observados artisticamente pelo diálogo com 
o texto literário. 

Uma vez que se concorde que o conjunto de proposições iso-
mórficas ao conteúdo não é alcançado por qualquer processo quí-
mico mas pela observação, experiência e imaginação, sua relação 
com o conteúdo original e histórico e forma está complexamente 
entrelaçada, e a relação entre os dois é aquela de um diálogo, de 
aproximação e manutenção de uma distância. Conseqüentemente, 
a relação entre o autor como intérprete e o crítico como intérprete 
é aquela de um diálogo, de aproximação dialética, visando ao 
esclarecimento final e ao melhor entendimento do papel de cada 
um, no processo de alcançar uma compreensão mais profunda da 
obra de arte. 

Dilthey declarou que o ato de escrever/ler é diferente do ato 
de perguntar/responder, e acrescentou que não há pergunta e res-
posta direta entre o escritor e o leitor, já que o leitor está ausente 
do processo da escrita e o escritor está ausente do ato da leitura. 
Entendo, porém, que o texto, e silenciosamente com ele o autor 
e seus personagens, a ambientação, o conteúdo e a forma iniciam 
a proposição de um diálogo, falando com o leitor. Como leitores, 
somos convidados a entender, por exemplo, através da maneira 
que eles comunicam suas ansiedades, o dilema de Fabiano se ele 
deve ou não deixar o sertão, e o dilema de Cash se ele deve ou 
não deixar sua perna ser cimentada pelo seu pai, e somos capazes 
de elastecer nosso entendimento de todas as comunidades e suas 
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tradições, no Nordeste do Brasil e no Deep South, por meio do 
conhecimento destes e de outros personagens dos textos, estabe-
lecendo uma compreensão baseada numa interação intersubjetiva 
dialética (Goffman Face 98-105). Espero ter demonstrado nos 
capítulos V, VI e VII, entre outras coisas, que se pode entender 
as comunidades descritas, junto com suas tradições e mudanças 
socioeconômicas, não necessariamente melhor ou pior do que 
Faulkner ou Ramos ou melhor do que os historiadores ou soció-
logos, mas apenas diferentemente deles, como Gadamer postula 
(Wahreit 280-282), embora compartilhando suas observações e 
conhecimento. Não estamos convencidos, como acreditam Betti 
(643-678), Apel (“Scientismus” 141-145) e Hirsch (Validity), que 
este tipo de entendimento só possa ocorrer entre mentes do mesmo 
nível. No meu entendimento desta temática, as orientações de 
Betti e Hirsch estão mais interessadas em conhecer as normas que 
garantem uma interpretação “correta”, enquanto que meu interesse 
volta-se para a aplicação da análise hermenêutica ao estudo do 
texto. Portanto, estou teoricamente mais próximo de Gadamer, 
Habermas, Jauss, Ricouer e Sandkühler, que enfatizaram como a 
interpretação, a explanação e a compreensão são possibilidades 
aplicáveis à análise de um determinado texto. Embora esteja ciente 
do debate entre Gadamer e Habermas e da recusa de Habermas 
em aceitar a “universalidade da hermenêutica” de Gadamer (Hoy 
117-128), creio que, no que se refere aos temas fundamentais de 
hermenêutica pertinentes a este estudo, Habermas concorda com 
Gadamer que a hermenêutica tem a importante tarefa de criticar 
os aspectos não-reflexivos e idealistas da teoria positivista das 
ciências sociais.

Ideologicamente, esta rejeição da teoria positivista e do ide-
alismo abstrato mostra um “interesse” que coincide com meu 
propósito de interpretar as obras de Faulkner e Ramos, e ajuda a 
esclarecer minha ênfase no processo e praxis como um ponto de 
partida para interpretações literárias. As estruturas romanescas e 
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socioeconômicas apresentadas em As I Lay Dying e Vidas Secas 
são, acima e tudo, estruturas de experiência. Estas estruturas 
dão uma percepção dos personagens como entidades temporais. 
Contudo, as experiências dos personagens são limitadas às suas 
formas estruturais interligadas às estruturas socioeconômicas 
contraditórias relacionadas. Essas estruturas são responsáveis 
pelas possibilidades internas dos horizontes fundidos de consci-
ência humana; sua construção dialética constitui um método para 
projetar a extrapolação de meu entendimento, além do conteúdo 
de consciência de sua natureza mais profunda, como um elemento 
estrutural de verdadeira consciência. 

A fusão de horizontes, no sentido de Gadamer (Wahrheit), 
e a condição de consciência, no sentido de Marx (Grundrisse), 
revela o homem como um ser temporal, no sentido de Heidegger 
(Sein). Esta proposição, entretanto, só é válida se entendida como 
um paralelo à preocupação de Faulkner e Ramos em descrever os 
personagens como o centro de seu mundo artístico, e como signi-
ficantes para a interpretação e apreensão da natureza do homem, 
como algo temporal e histórico em termos de existência, ao invés 
de simplesmente em termos de horizontes e de entidades literárias 
isoladas. Tal entendimento revela a temporalidade dos personagens 
em relação às estruturas, além de sua ficcionalidade, dando-lhes 
uma plausibilidade existencial de seres reais (Whitehead). A pre-
ocupação de Faulkner e Ramos com o homem também evoca a 
postulação de Heidegger de que a abordagem tradicional de Ser 
falhou, que a concepção de Ser enquanto objeto genérico, enquanto 
existente além da experiência, tem iludido esforços filosóficos para 
captar sua natureza. Igualando, consciente ou inconscientemente, 
a visão de Marx da relação entre homem e história, Faulkner e 
Ramos seguem um método que coloca o homem no centro de ações 
e tentam prosseguir a partir da existência autêntica, da praxis do 
homem (Grundrisse 132-45) até um entendimento de sua vida e 
razão de estar no mundo.
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O método de Faulkner e Ramos desenvolve primeiro uma ava-
liação da experiência que desvela seus personagens como seres 
para quem seu próprio ser está em perigo. Em seguida, descrevem 
a temporalidade socio-histórica desses personagens e, finalmente, 
mostram como o tempo é redefinido em função do próprio homem. 
Desta maneira, a repetição narrativa de ações   por diferentes perso-
nagens e a repetição temporal de acontecimentos têm o objetivo de 
passar os fatos em revista repetidamente, de modo que os personagens 
envolvidos possam ganhar uma perspectiva mais clara.

Como um modo de entender a atividade humana, a história é 
um tipo de recordação, um retorno às origens bem como a uma 
articulação da natureza do homem e do ambiente que o envolve. A 
história leva a um retorno à origem das ações humanas não só no 
sentido de recontar uma estória inteligível de um desenvolvimento 
ativo específico, mas também como a sistematização de transfor-
mações (Goldmann Marxisme, e Engels Düring). É um retorno 
às origens nas quais a inteligibilidade deve ter suas raízes e que 
são anteriores ao pensamento e ao ato de interpretação. A história 
deve ser entendida, na sua essência, como a fonte de todos os 
tipos de articulações. É nesse sentido fundamental que a história 
do Deep South e do Nordeste do Brasil deve ser relacionada a 
As I Lay Dying, de Faulkner, e Vidas Secas, de Ramos. No meu 
modo de ver, a história precede aos personagens, ações e estru-
turas de significado e permite-nos trazer nova luz à compreensão 
da ficcionalidade e sua relação com a interpretação da realidade 
socioeconômica de Faulkner e de Ramos, sem necessariamente ter 
que recriar a intenção dos autores ou a reprodução de suas próprias 
interpretações do fenômeno socio-histórico de suas regiões.

Faulkner e Ramos descentralizam a pessoa humana da posição 
imaginária idealista de domínio (Ovcharenko), concedendo aos 
seus personagens a emancipação e liberdade de falar. A existência 
humana de Cash e Fabiano é um diálogo com seu mundo, e sua 
atividade mais predominante é ouvir e agir ao invés de falar. Seu 
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conhecimento de suas limitações no mundo, como descrito nos 
capítulos II e VI, parte e move-se para dentro do que Heidegger 
chamou de pré-entendimento, mas este pré-entendimento é alcan-
çado por meio de uma série de esforços e lutas para a afirmação 
de sua integridade e identidade. Antes que esses personagens se 
tornem capazes de organizar seus pensamentos, têm que adquirir 
uma grande quantidade de presunções tácitas colhidas de seus laços 
práticos com o ambiente. Sua existência não é algo que possam 
entender como um objeto acabado, mas sempre uma questão de 
possibilidade. Esta condição existencial é constituída por história 
e tempo, e o tempo nesses romances não é uma abstração mas, 
antes, a verdadeira estrutura da própria vida humana; algo que os 
personagens vivem antes que possam concebê-lo.

Se as vidas dos personagens são constituídas pelo tempo, pela 
história e pela praxis (Heidegger e Marx), eles também são cons-
tantemente dependentes da linguagem (Gadamer). A linguagem, 
como discutida no Capítulo V, não é criada no vazio e tampouco 
um mero instrumento de comunicação. É o resultado de uma di-
mensão dialética na qual se movem as vidas dos personagens; é 
a ferramenta ideal com a qual serão capazes de moldar o mundo 
antagônico. A alienação da linguagem, como expressada por Cash 
e Fabiano, Jewel e os Meninos, constitui a maior alienação de to-
das. Se Faulkner e Ramos buscam as estruturas apropriadas para 
substituir as estruturas socioeconômicas e narrativas disponíveis, e 
assim facilitar adequadamente as vidas de seus personagens, estes 
buscam uma linguagem adequada para estabelecer seus pontos de 
vista e autodeterminação.

A interpretação gradual dos personagens da sua condição social, 
como a interpretação dos autores das condições socioeconômi-
cas das suas regiões, está baseada nas suas atividades passadas, 
repensadas, fazendo-os dialogar com aquelas atividades do seu 
presente. Como vimos, Fabiano, no fim da narrativa, fica em dú-
vida a respeito da fuga da família para o Sul e reflete se vai parar 
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na primeira fazenda abandonada, mas então reconsidera, reinter-
preta a nova situação à luz da experiência passada e conclui que 
isto não valeria a pena porque as condições sociais e ambientais 
negativas permaneceriam as mesmas e ele não seria capaz de mu-
dar sua própria condição: deve deixar a região para sempre. Seu 
entendimento é produtivo, e ele “lê” um novo potencial para o seu 
presente, embora seu presente só seja compreensível por meio da 
consideração de seu passado, com o qual forma uma continuidade 
de vida. Poder-se-ia dizer, parafraseando Gadamer, que Fabiano 
alcança um entendimento de sua condição quando seu próprio 
horizonte (uma combinação de seu significado socio-histórico, 
atividade prática e a justaposição de pensamentos fragmentados 
e contraditórios) funde-se com o horizonte dentro do qual sua 
própria vida é colocada.

Esta postura é semelhante à de Cash quando ele atinge a esfera de 
linguagem e é capaz de expressar a realização que o entendimento 
de si mesmo e dos outros na história não é um movimento contínuo 
e linear. Sua organização inicial, quase matemática, das etapas da 
construção do caixão, como foi discutido, gera uma estrutura de 
referência e concepção do mundo da qual ele inicia a interpretação 
de suas próprias limitações, analisando o que virá depois com base 
no que já acontecera. Cash entende que Anse está errado, na segunda 
vez que o pai quer cimentar sua perna, e questiona essa decisão. À 
proporção que Cash vive, ele organiza suposições, repensa ações e 
faz mais inferências e juízos, como aqueles que ele expressa quando 
Darl é enviado para o asilo. Perto do fim da narrativa, cada um dos 
seus argumentos abrem-se em novos horizontes, que podem ou não 
ser confirmados pelo próximo com o qual venha a se fundir.

O leitor, como Cash e Fabiano, tem que raciocinar para trás e 
para frente, prever e recordar-se. Espera-se que o leitor tenha uma 
“competência literária” (Culler), que conheça as regras básicas do 
jogo (precondição para ler);  mas ele descobrirá a técnica estrutural 
empregada conforme avança, e aprenderá a lidar com ela, fazendo 
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seus ajustes conforme for, fundindo seus horizontes de expectati-
vas com aqueles codificados no romance pelo autor (Jauss): neste 
sentido, sua prática lembra a dos personagens.

Em todos esses casos, os horizontes não existem em si mes-
mos, independentes dos atores; estes são acusados, consciente 
e/ou inconscientemente, de prática ideológica, o que significa 
que ninguém pode escapar das dimensões da ideologia e que 
pretender fazê-lo é em si mesmo uma escolha ideológica. A 
ideologia neste estudo não foi vista como um mero aforismo 
sob o qual os interesses políticos e econômicos de uma classe 
se apresentam. Significa a maneira pela qual o indivíduo (autor, 
leitor e personagem literário) vive ativamente seu papel dentro 
do todo socioeconômico. A ideologia informa cada uma das 
atividades do indivíduo, pelas quais o leitor expressa seu/sua 
interpretação particular do fenômeno externo. Significa uma 
prática de representação na definição de Coward e Ellis; isto 
é, uma prática para produzir um significado específico e sua 
articulação que são dependentes de fatos e ações dialeticamente 
opostos conforme seu  alicerce e entendimento.

Ao considerar o desenvolvimento da análise do realismo 
(Capítulos II e VIII), concluí que insistir em uma única definição 
(ou tornar prevalecente um único ponto de vista ideológico) que 
operaria por todos os sistemas de conotações impostas em um 
certo texto era uma posição insustentável. Então, apontei para 
a necessidade de examinar este conceito através do emprego da 
dialética de mudança e metamorfose. Esta sugestão está baseada 
na minha crença de que o isomorfismo presente na relação entre os 
romances e o fenômeno socioeconômico descrito é em si mesmo 
um isomorfismo para a definição proposta de realismo. As varia-
ções e permutabilidades limitadas que aceitei na interpretação das 
estruturas romanescas foram vistas como proposições isomórficas 
às variações naturais e permutabilidades limitadas experimentadas 
na própria realidade, exatamente como as habilidades lingüísticas 
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primitivas e fragmentárias de Fabiano são isomórficas às reais 
habilidades lingüísticas dos brancos pobres do Nordeste. 

Na análise de As I Lay Dying e Vidas Secas, tornou-se óbvio 
que, devido às suas marcantes semelhanças, negar a designação 
de realista a um significaria negá-la ao outro; e ficou claro que 
a definição convencional de realismo não pode existir como um 
signo estático. Afinal de contas, a produção de uma interpretação 
ideológica da realidade (ficcional ou não) pode ser eficaz justamen-
te pela razão que a faz aparecer justamente como os fenômenos 
poderiam ter acontecido; e é o resultado de uma prática de fixar 
ou limitar a produtividade de significado (ficcional ou não). 

Foi de acordo com esse raciocínio que reavaliei os conceitos 
de “eterno retorno” e “permutabilidade aleatória” como aplicá-
veis à estrutura dos dois romances. Em minha visão, o uso desses 
termos traz consigo o interesse ideológico de uma certa classe 
(os industriais do Norte dos Estados Unidos e do Sul do Brasil) 
em manter e possivelmente aumentar a dependência das regiões 
agrárias sob o desenvolvimento industrial, promovendo ainda mais 
a decadência econômica. 

Foi ao considerar o problema de construir um tema para essas 
interpretações que a questão da ideologia tornou-se muito mais 
complexa do que o previsto. O que é produzido no uso ideoló-
gico dos termos “eterno retorno” e “permutabilidade aleatória” 
para interpretar o fenômeno descrito (seca, enchente ou deca-
dência socioeconômica) é a base de uma escolha consciente ou 
inconsciente de apoiar os interesses de uma classe específica. 
Mas a ideologia certamente produz o tema como o lugar onde 
um significado específico é percebido como significado. O que 
contesto neste estudo é a conveniência desses significados. Como 
Marx afirma, a ideologia é parte ativa das relações sociais desde 
que cria sua inteligibilidade, uma inteligibilidade que em uma 
sociedade capitalista tende a servir aos interesses de uma classe 
(Grundrisse). 
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Ao contrário de interpretações anteriores das estruturas desses 
romances, tentei mostrar que a fragmentação e “instabilidade” 
dos capítulos, sua incapacidade de se apoiarem em suas próprias 
posições, são o resultado de uma interpretação realista e típica 
daquelas fragmentações socioeconômicas e do sentimento de 
não-possuir que ocorreu no Sul dos Estados Unidos e no Nordes-
te do Brasil, depois do desmantelamento da sociedade agrária. 
Conforme demonstrado nos capítulos III e VII, há uma coerência 
no significado ficcional de fragmentação e, dialeticamente, a 
apreensão deste mundo fragmentário, como finalmente coerente, 
forneceria uma saída para o sentimento de alienação dos per-
sonagens, e esta saída é proporcionada exatamente pelo exame 
das transformações prevalecentes, mudanças e metamorfoses 
da realidade socioeconômica descrita. Esta coerência orgânica 
rejeita a possibilidade de determinismo e eterno retorno nas 
situações dos personagens.

É esta noção que realmente separa este estudo das interpreta-
ções anteriores. Como acredito ter mostrado, há um dinâmico e 
progressivo sentido de mudança nos dois romances; uma mudança 
que vai da manipulação das possibilidades inerentes ao gênero, 
da abordagem inovadora à sua estruturação e representação re-
alista, a uma mudança em mostrar a alienação dos personagens 
como uma luta contra a própria alienação. Faulkner e Ramos 
criam textos não simplesmente para descrever ou entender o so-
frimento do Deep South e do Nordeste brasileiro, mas textos que 
desconstróem e transformam a realidade através da praxis e por 
meio de uma reorganização romanesca isomórfica de fragmentos 
(socioeconômica, lingüística e existencial) em um todo coerente. 
Conseqüentemente, se estes aspectos forem ignorados, as estru-
turas, situações e personagens dos dois romances poderão vir a 
ser abandonados, abertos a uma ideologia de idealismo com seu 
conceito do isolamento e qualidade estática do fenômeno real, 
abertos a uma visão reducionista, se alguma for percebida, a um 
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aumento ou diminuição mecanicista de capítulos, ou ainda a uma 
mudança de posição para estar no mesmo lugar (o começo encon-
trando o fim), sem registrar que a causa primeva destas mudanças 
é externa (o aflitivo fenômeno ambiental da seca e da enchente).

Os personagens de Faulkner e Ramos demonstram um dilema 
constante, não visto pelos críticos idealistas, quando tentam re-
afirmar sua integridade e identidade, quando tentam expressar a 
importância de seus pontos de vista e, ao mesmo tempo, mostram 
um senso de não-possuir e ausência de habilidades lingüísticas 
apropriadas (Fabiano, Cash, Jewel, Vitória, Dewey Dell) para 
tornar claro suas interpretações do mundo experimentado. Seu 
dilema não é gratuito, desde que é resultado do dilema ideológico 
dos autores de conceder liberdade e poder aos instrumentos para 
alcançar aquela liberdade. O resultado é o sentimento de alienação 
dos personagens e seu fracasso em entender este dilema (Darl, 
Cora e Menino Mais Novo).

O conceito de liberdade é reconhecido na atribuição de pontos 
de vista individuais a todos os personagens nos dois romances, 
e na conseqüente crença dos personagens de que são livres para 
interpretar o mundo; mas na ideologia de liberdade que eles têm 
existe um conflito subjacente entre idéias e ações que os leva a 
representar a si mesmos como livres, mesmo quando há evidência 
do contrário (Cora, Menino Mais Novo e Darl). Apenas os per-
sonagens menos alienados e aqueles mais voltados à ação, como 
Fabiano e Cash, são capazes de atingir algum equilíbrio na sua 
percepção de si mesmos, de suas limitações e sua condição de não-
-possuir. Cash e Fabiano progridem através de atividades práticas, 
tentando usar seus próprios corpos e a manipulação de materiais 
para coordenar seus pensamentos e para separar os momentos 
de alienação dos momentos de autodeterminação, quando serão 
capazes de negar a alienação.

Para Fabiano, por exemplo, a realidade é um todo estruturado 
complexamente caracterizado por disjunturas, irregularidades, de-
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senvolvimento desigual e parcial, movimentos fragmentados. Não 
entende como o patrão pode ser tão ganancioso e rapace, roubando 
de pobres como ele, não entende como o patrão vive tão distante 
e misteriosamente vem todo ano só para coletar o produto de seu 
esforço como vaqueiro; e dentro da mesma percepção de fragmentos 
Fabiano justapõe o patrão, o coletor de impostos, Baleia e os urubus 
em uma única nuvem ameaçadora para obter uma melhor compre-
ensão de sua necessidade de abandonar as condições opressivas, 
sob as quais ele e sua família vivem.

De maneira semelhante, a construção do caixão por Cash é 
uma tentativa de equilibrar as irregularidades e fragmentação 
de sua própria existência e a fragmentação e desacordos dentro 
da sua família. Cash, como Fabiano, usa instrumentos práticos 
para interpretar dialeticamente o ambiente que o cerca. Perto do 
fim da narrativa, também mostra uma maneira de entender as 
relações estruturais que sugere a apreensão, simultaneamente, 
tanto da estrutura (a concepção do caixão e a posição de Addie 
nele para alcançar o equilíbrio), como no processo (a confecção 
do caixão de acordo com o seu plano). Do mesmo modo que os 
autores interpretam o fenômeno  socioeconômico de suas regiões, 
os personagens interpretam seu mundo e existência pela série de 
contradições e a justaposição de fragmentos conflitantes.

As sentenças desarticuladas de Fabiano, o movimento livre do 
narrador camaleônico de Ramos e a técnica narrativa fragmentária 
do clarividente Darl, com seus movimentos para frente e para trás, 
são todos expressões do uso da dialética de Faulkner e Ramos, como 
a base para seus estilos literários. Um estilo que aponta para o fenô-
meno além de uma mera escolha de expressões verbais e revela uma 
percepção na relação entre pessoas e coisas, entre os personagens 
narrativos e as condições sociais fragmentárias das regiões rurais 
descritas. O tratamento de pessoas e objetos de Faulkner e Ramos, 
com sua ênfase na coisificação e antropomorfização, chega a uma 
decisão consciente: dar uma descrição exata das propriedades visuais 
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e socioeconômicas das coisas e personagens, talvez porque a capa-
cidade lingüística desses personagens para expressar sua condição 
existencial é menos exata e menos neutra do que o controle autoral 
do discurso. A repetição da mesma estória através de diferentes 
pontos de vista ajuda Faulkner a criar um estilo de justaposição e 
associação, o qual tornará os fatos mais claramente visíveis ao leitor 
do que se fossem narrados pela confusa performance lingüística 
dos personagens.

Se cada estilo do escritor é, como afirma Susan Sontag, um 
meio de insistir em alguma coisa (25), então os estilos de Faulkner 
e Ramos são estratégias para focalizar nossa atenção nas condições 
sociais fragmentárias sob as quais seus personagens vivem e, em 
última análise, na condição humana.

Concordo com Iuri Lotman de que a função de um estilo de um 
escritor e de um texto seja definido pelos seus papéis sociais, sua 
capacidade para encontrar certas necessidades do coletivo que cria 
o texto (in Lucid Semiotics). Assim, a função da estrutura como 
uma característica estilística de As I Lay Dying e Vidas Secas foi 
analisada como a interação mútua entre o sistema temático, sua 
realização na forma histórica e socioeconômica, e o texto, ambos 
agentes entendidos dentro da cultura dos romances considerados 
em sua totalidade. Considerando esse pressuposto, os signos 
fornecidos pelo texto (os dois romances), a cultura e o metatexto 
(as realidades descritas) foram todos elementos importantes a ser 
interpretados em um único nível de entendimento, e a relação 
entre os dois romances como textos e entre os dois romances e 
suas realidades descritas tornam-se janelas de probabilidades na 
interpretação.

Fabiano e Cash são personagens que, apesar da aparente difi-
culdade para expressarem-se adequada e abertamente, têm ideais 
sociais. Ambos querem desempenhar eficientemente sua atividade 
laborativa e ser reconhecidos por esta eficiência, e é exatamente 
por seu trabalho que seus egos mostram auto-identidade e desen-
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volvimento. Faulkner e Ramos indicam, simbolicamente, como a 
repressão está intrinsecamente relacionada com a opressão, e como 
ela pode ser modificada através das transformações sociais. Este 
conceito está expresso no novo papel de Cash no fim da narrativa, 
quando ele assume a liderança ativa; e na percepção de Fabiano de 
que somente uma fuga para o Sul distante trará para a sua família 
uma nova possibilidade de mobilidade social. Se os personagens 
não tivessem seguido essas mudanças, não conseguiriam fazer 
nada senão renunciar às suas necessidades pessoais e adaptarem-se 
passivamente à opressão social prevalecente. O desenvolvimento 
do eu no sentido sugerido por estes autores está relacionado, devo 
repetir, com o estabelecimento de uma determinada ideologia. Den-
tro do modelo elaborado por Faulkner e Ramos, a autoconsciência 
de Fabiano e Cash, incluindo sua consciência da opressão, poderia 
tornar-se comprometida em função de sua autopreservação. A falsa 
consciência, mesmo se mais efetiva à adaptação, é socialmente 
danosa a longo prazo. Fabiano e Cash acreditam cada vez mais 
que a individualidade, a autonomia e a harmonia interpessoal 
(Cash e Darl, Fabiano e Vitória) devem ser asseguradas dentro de 
suas estruturas sociais de referências. Eles tentam não mudar os 
outros, mas cooperar com eles e reorganizar a força do seus egos 
para evitar e escapar criticamente da condição social deformada 
sob a qual vivem.

O processo de desenvolvimento do eu nas narrativas de Faulk-
ner e Ramos, como visto no Capítulo VII, nem sempre é aberto. 
Personagens como Fabiano, Vitória, Vardaman e Cash estão 
constantemente tentando se reafirmar através de sistemas que 
disfarçam seu conteúdo, e por ações cujas referências estão além 
do seu significado explícito. Esta é provavelmente a característica 
mais importante das habilidades de comunicação apresentadas 
em As I Lay Dying e Vidas Secas, uma característica pela qual 
os pensamentos dos personagens se referem além do significa-
do expressado, transcendendo a mera referência na direção do 
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estabelecimento de uma dimensão humana dentro do abismo 
de fragmentação. É um tipo de comunicação mediativa mesmo 
quanto expressa através de fragmentos lingüísticos e expressões 
não-verbais. Essas fragmentações e expressões não-verbais são 
semioticamente referentes a algo que pode estar dentro ou fora 
da referência textual. Para entender o que pode estar envolvido 
neste tipo de comunicação precisa-se assumir, mesmo que um 
tanto negativamente, que isto não representa, nem pode construir, 
um mundo sem a contraparte fragmentária necessária existente 
nos mundos sociais e ideológicos que envolvem os personagens. 

Em contraste com uma comunicação de representação, os 
personagens de Faulkner e Ramos desenvolvem um tipo de 
comunicação que deixa, verbalmente ou não-verbalmente, o 
conteúdo emergir a partir de um sistema de consciência. É uma 
forma de comunicação adaptada a uma formulação e indicação 
de conteúdo, mesmo quando esta formulação aparece disfarçada 
por uma preocupação com o estilo e a estrutura. Desde que se 
constitui um padrão de comunicação mediativo e dialético, visa à 
descoberta de uma consciência das relações entre os personagens 
e a realidade socioeconômica dentro da qual os personagens e 
objetos operam. O objetivo é atingir aquela consciência pela 
fusão dos horizontes experimentais dos personagens ao invés 
de um foco exclusivo no significado ontológico dos objetos de 
entendimento geralmente abstrato. O estabelecimento da cons-
ciência histórica torna-se o meio para a descoberta da essência 
do sujeito; ele também evidencia que a vida do objeto dentro 
do sujeito é um resultado do mesmo processo de alienação e 
coisificação (Goldman Sociologie, e Fischer “Entfremdung”). A 
coisificação só é superada, assim, quando o sistema estruturado 
das categorias coisificadas instaladas na base do desenvolvimento 
humano é trazida sob a luz da autoconsciência e da consciên-
cia social pela possibilidade de uma percepção prática de seu 
significado historicamente negativo (Althusser). A verdadeira 
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identificação do significado histórico torna-se, por este proces-
so, a própria percepção do significado social de coisificação e 
a possibilidade de superá-la, na história e através dela; e mais 
claramente através da verdadeira praxis; portanto, além dos 
exercícios ontológicos abstratos.

Fabiano e Cash simbolizam a base humana da sociedade, to-
talizando o conjunto de contradições das sociedades coisificadas 
descritas, mas representam também o conjunto de potencialidades 
para superar este processo de coisificação (Goldmann Sociologie). 
A abordagem que Faulkner e Ramos usam para retratar esses 
personagens mostra o desenvolvimento de consciência deles 
como trabalhadores, pela busca da reconciliação de seus sujeitos 
e objetos reidentificados no contexto histórico do Deep South pós-
-escravocrata e do Nordeste do Brasil durante a depressão. Esta 
técnica literária oferece uma solução para o problema das entidades 
coisificadas e alienadas, com a praxis social aparecendo como o 
alicerce da razão e mostrando os paralelos entre a realidade e a 
ficção. Aponta, finalmente, para a modificação das estruturas no 
texto e para além dele.

O argumento de que Faulkner é decadente porque suposta-
mente não retrata com precisão a realidade do Deep South, e de 
que seus romances são entidades fantasmagóricas criadas ex-
clusivamente a partir de sua mente doentia não tem sustentação, 
não apenas porque os romances podem ser mostrados como que 
intimamente relacionados à realidade do Sul, como discutido no 
Capítulo VIII, mas também porque o próprio conceito de deca-
dência é negativamente idealista. Concordo aqui com Whitehead 
que cada entidade, seja de que tipo for, incluindo literário, contém 
essencialmente sua própria conexão com o universo das outras 
coisas, incluindo o universo da realidade. Esta conexão é vista 
no que o Deep South significa para os romances seja no modo 
em que alcançam uma interpretação realista, seja na maneira que 
sugere a forma da própria narrativa. Além disso, abre-se uma 
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potencialidade para novas interpretações analisando a conexão 
entre a realidade socioeconômica histórica e o Sul ficcional criado 
pelo autor. É preciso apenas relembrar os famosos comentários 
de Engels sobre Balzac — um Balzac que apesar de legitimis-
ta, saudoso da boa sociedade pré-burguesa e simpatizante da 
aristocracia é capaz de retratar uma sociedade com elementos 
reais e potenciais da crítica, em virtude de seu estilo irônico, e 
de perscrutar a onda do futuro. Engels teria talvez descartado 
Balzac como um anti-realista se não tivesse observado o signi-
ficado dialético das mudanças na realidade histórica e ficcional. 
Como em Balzac, o ponto de partida dos romances de Faulkner 
é a sociedade na qual ele viveu e na qual experimentou longos 
períodos de contradição e fragmentação que afetaram até mesmo 
sua própria família.

Meu entendimento do realismo como um conceito sujeito a 
metamorfose dinâmica, sem alcançar o nível de um “realismo 
sem limites” conforme proposto por Garaudy, foi importante para 
minha observação de que a história, a ficção e a realidade são 
todas sujeitas a mudanças na percepção e interpretação de seus 
significados. Afinal, a mudança, como propõe Dewey, “não é mais 
considerada como um melancólico lapso da realidade ou um sinal 
de imperfeição do Ser.” (Reconstruction 113).

A interpretação das narrativas de Faulkner e Ramos implicou 
uma compreensão de seus temas (forma e conteúdo) sobre os 
quais o texto fala, mesmo que o sujeito seja a natureza da própria 
linguagem. A compreensão do texto deve sempre envolver um 
processo de auto-entendimento, e o que precisa ser entendido não 
é somente a expressão verbal em um determinado texto, mas tam-
bém a relação entre o texto e o leitor (Jauss Literaturgeschichte).

Olhar o futuro com autoconsciência e autodeterminação aumen-
ta os aspectos literários e históricos da interpretação e qualifica 
a meta do crítico que é capaz de dar um passo atrás no passado e 
reemergir no presente, refletindo nos diferentes níveis de signifi-
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cado e significante do texto, bem como refletindo nas limitações 
das interpretações passadas.

Faulkner e Ramos usam métodos indutivos e objetivos para 
a interpretação literária das realidades socioeconômicas que 
fornecem ao leitor, fundindo horizontes de ficção e realidade na 
sua sugestão de que os fenômenos observados e experimentados 
por seus personagens não devem ser tomados como objetos que 
existem por sua própria causa. O que torna estes escritores gran-
des realistas é sua capacidade de observar, selecionar e descrever 
com um admirável senso de tipicidade as estruturas fundamentais 
que, existindo na realidade e isomorficamente paralelas às suas 
obras, permitem-lhes registrar as mudanças sofridas pelos diver-
sos motivos e temas com os quais trabalham. A potencialidade de 
mudança, conforme interpretado nas obras literárias de Faulkner e 
Ramos, torna-se um exemplo significativo do que Dewey chamou 
de “novas possibilidades e fins a serem atingidos; isto pressagia 
um futuro melhor. A mudança está associada com progresso, não 
com declínio e queda” (116).

 

 

 

 


