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RESUMO 

 
 O uso dos tempos e modos verbais é um aspecto que chama a atenção 
na escrita do romance Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos, na medida em 
que, numa primeira leitura, não é evidente a razão pela qual o autor utiliza o 
modo subjuntivo em determinadas sentenças da obra. Movido por essa 
indagação, este trabalho de cunho bibliográfico e experimental tem o objetivo de 
analisar algumas dessas ocorrências nebulosas do modo verbal em Vidas secas, 
que são chamadas de embreagem temporal, devido ao interesse despertado 
pela observação da recorrência de tempos e modos verbais utilizados fora de 
seu contexto mais usual. 
 Em diversos casos de embreagem temporal verificados no romance, nota-
se que a forma verbal poderia ter sido empregada no tempo pretérito perfeito, 
imperfeito ou mais-que-perfeito do modo indicativo em lugar do pretérito do modo 
subjuntivo, como de fato se observa na obra. Assim, partindo-se dos 
pressupostos de que, sobretudo na literatura, forma e conteúdo são 
indissociáveis, e, portanto, de que há uma razão que motiva a ocorrência das 
formas verbais empregadas, esta pesquisa busca analisar o uso de tais 
expressões na obra em questão de modo a compreender quais são essas 
motivações.  
 A partir do conhecimento sobre os possíveis sentidos veiculados pelo 
modo subjuntivo, propõe-se, nesta pesquisa, a hipótese segundo a qual o 
fenômeno da embreagem temporal conferiria uma conotação de incerteza, 
imprecisão e hesitação às cenas em que aparecem. Para testar essa hipótese 
inicial, além da análise das sentenças em questão e do romance como um todo, 
este estudo também utiliza ferramentas da teoria literária de modo a contribuir 
com o conhecimento sobre a escrita de Graciliano Ramos a partir de 
mecanismos de linguagem empregados pelo autor. 

De fato, a análise qualitativa das sentenças embreadas da obra revelou 
que o emprego do pretérito do subjuntivo no romance produz os efeitos de 
imprecisão e também de imprevisibilidade da ação ou do estado enunciados 
pelas formas verbais estudadas. Este trabalho tem, portanto, a finalidade de 
esclarecer determinados efeitos de sentido fundamentais para a construção do 
significado de Vidas secas como um todo, e de se chegar a uma compreensão 
mais completa do seu estilo. 
 
Palavras-chave: tempos verbais; modos verbais; embreagem temporal; efeito 
de sentido; Vidas secas. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

ABSTRACT 
 
 
The use of verb tenses and moods is an aspect that draws attention in 

Graciliano Ramos’s novel Vidas secas (1938, Barren Lives, 1965). Indeed, at a 
first reading, the reason why the author uses the subjunctive mood in some of 
the novel’s sentences is not obvious. Driven by this question, the present 
bibliographical and experimental survey intends to analyze some of the atypical 
uses of this verb mood in Vidas secas. These atypical uses - called temporal 
engagement – are worth investigating due the frequency of such verb tenses and 
moods in contexts they would not normally appear. 

In many cases of temporal engagement observed in the novel, the verb 
form could be used in the past tense of the indicative mood instead of the past 
tense of the subjunctive mood. Assuming that in literature style and content 
always come together, this research focuses on investigating the reasons 
underlying Ramos’ choices and motivation for the use of these peculiar verb 
forms. 

Based on the possible meanings expressed by the subjunctive mood, this 
survey departs from the hypothesis that the use of temporal engagement could 
add some aspects of uncertainty, imprecision and hesitation to the scenes in 
which it appears. In order to test this hypothesis, an analysis of the engaged 
sentences as they appear in the text of the novel is carried out. Literary theory 
principles guide the reading of Graciliano Ramos’ use of language resources and 
style.  

The qualitative analysis of the engaged sentences in the novel showed 
that the use of the subjunctive past tense causes the effect of imprecision and 
also of unpredictability of the action or state expressed by the verbal forms 
studied. In that sense, this research throws light at some important meaning 
effects that are vital to the construction of meaning in the entire narrative, leading 
to a more thorough understanding of the author’s writing. 

 
Keywords: verb tenses, verb moods, temporal engagement, meaning effect, 
Vidas secas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Procura-se, nesta pesquisa, compreender a razão do emprego de 

determinados tempos e modos verbais não literais na obra Vidas secas. Em 

inúmeros casos de embreagem temporal observados no romance, verifica-se 

que a forma verbal poderia ter sido empregada no tempo pretérito perfeito, 

imperfeito ou mais-que-perfeito do modo indicativo em lugar do pretérito do modo 

subjuntivo, como de fato se nota na obra.  

Assumindo que o modo subjuntivo normalmente veicula a noção de 

incerteza, insegurança ou dúvida, em oposição ao modo indicativo, geralmente 

presente em afirmações mais assertivas, pode-se propor, numa primeira análise, 

que esses casos de embreagem temporal contribuem para amenizar o caráter 

categórico das sentenças, atribuindo, assim, um efeito de sentido de imprecisão 

a elas, e conferindo certo grau de hesitação às ações descritas pelos verbos 

embreados ou à forma como as ações são recebidas pelos personagens. É 

importante notar ainda que o mecanismo da embreagem temporal diz respeito a 

qualquer uso não literal dos tempos verbais. Esse fenômeno em si não 

pressupõe necessariamente o efeito de sentido de dúvida ou insegurança 

especificamente. O responsável por tal efeito é o emprego do modo subjuntivo 

nos verbos embreados. Assim, partindo-se do pressuposto de que há uma razão 

que motiva a ocorrência das formas verbais empregadas, este estudo busca 

analisar o uso de tais expressões na obra em questão de modo a compreender 

quais são essas motivações.  

Todos os casos de embreagem temporal observados no romance são 

proferidos pelo narrador e nunca pelos personagens, o que soa bastante natural 

se se considerar que, inegavelmente à margem da sociedade e vítimas do 

completo abandono do Estado, os membros da família de retirantes que 

protagoniza o romance, além de analfabetos, sofrem com uma severa 

inabilidade com a linguagem verbal, que, em alguns momentos da narrativa, 

chega a prejudicá-los seriamente ao impedir que eles se defendam das injustiças 

de que são vítimas e ao impossibilitar que eles exerçam seus direitos. Em 

momentos emblemáticos da narrativa, nota-se que Fabiano busca “palavras que 
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deveriam nomear e aclarar suas questões, articular causas e efeitos, hipóteses 

e probabilidades, defendê-lo minimamente dos abusos – mas que não lhe 

ocorrem, ou, quando surgem, de nada lhe valem” (VILLAÇA, 2007, p. 240).  

 O precário domínio que os personagens têm da linguagem verbal contribui 

para intensificar a condição de oprimidos, sobretudo no caso de Fabiano, de 

modo que  

em Vidas secas Graciliano Ramos leva ao máximo a sua costumeira 
contenção verbal, elaborando uma expressão reduzida à elipse, ao 
monossílabo, aos sintagmas mínimos, para exprimir o sufocamento 
humano do vaqueiro confinado aos níveis mínimos de sobrevivência. 
(CANDIDO, 1989) 

 

  Assim, embora o uso da embreagem temporal não seja necessariamente 

sinônimo de sofisticação da linguagem, não surpreende que os personagens não 

tenham um nível de familiaridade com a língua suficiente para empregar verbos 

embreados em suas poucas falas.  

 Tal pobreza vocabular dos sertanejos ajuda a compreender por que Vidas 

secas é narrado em terceira pessoa, único romance de Graciliano Ramos em 

que o narrador não é personagem do enredo. Diferentemente de outros 

protagonistas do autor, os personagens de Vidas secas jamais seriam capazes 

de narrar sua própria história devido ao seu domínio insuficiente da língua, isto 

é, por tratar-se de “personagens carentes da articulação plena da linguagem 

verbal, do discurso pelo qual pudessem se dar a conhecer de modo mais 

exteriorizado e objetivo” (VILLAÇA, 2007, p. 235).  

  Dado o já conhecido e tão comentado lirismo aliado à concisão da escrita 

de Graciliano Ramos, não surpreende que o autor condense uma significativa 

carga de sentidos em poucas palavras. É sobre essa concentração de 

significados que este estudo pretende se debruçar ao examinar justamente as 

múltiplas significações veiculadas por determinados recursos linguísticos 

empregados em Vidas secas, mais especificamente nas desinências modo-

temporais dos verbos embreados na obra, bem como os efeitos de sentido que 

eles causam no romance. Não se deve presumir, porém, que tamanha concisão 

na linguagem enfraquece a manifestação do caráter poético da narrativa. Torna-
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se um equívoco, portanto, confundir escrita sucinta com ausência de lirismo. Pelo 

contrário, Graciliano Ramos consegue associar seu estilo seco e direto à 

manifestação poética.  

O interesse pelas sentenças embreadas parte do estranhamento causado 

pela recorrência de usos não literais de determinados tempos e modos verbais 

em Vidas secas. Este estudo tem como objetivo geral verificar como esses usos 

repercutem na narrativa e como eles contribuem para a compreensão da obra 

como um todo. 

 Para atingir esse objetivo, contribuirá a consulta à bibliografia sobre o 

mecanismo da embreagem temporal, de modo a favorecer a pesquisa sobre os 

diversos casos desse fenômeno linguístico e os possíveis efeitos de sentido que 

cada um deles gera. 

 Em seguida, a bibliografia sobre a embreagem temporal será usada para 

definir esse recurso linguístico com o grau de detalhamento necessário para se 

compreender a análise a ser feita neste estudo. Essa fase da pesquisa 

possibilitará que se analise minuciosamente cada uma das sentenças em 

questão em busca de uma significação mais profunda, que não é evidente em 

uma primeira leitura ou em uma leitura mais automatizada. 

 Por fim, serão selecionadas sentenças de Vida secas que tenham a 

mesma estrutura causal que as embreadas, mas cujos verbos estejam 

empregados em seu sentido literal no modo indicativo. Esse procedimento tem 

o objetivo de comparar os dois grupos de sentenças analisando as semelhanças 

e diferenças existentes entre elas. Espera-se, por meio desse procedimento, 

evidenciar as razões do uso da embreagem temporal nos casos em que ela 

ocorre especificamente. 

Quanto ao procedimento adotado, esta pesquisa será analítica e 

bibliográfica. Ela seguirá uma abordagem qualitativa e descritiva com base no 

método abdutivo, na medida em que procurará testar as hipóteses elaboradas 

que permitam compreender melhor o emprego incomum dos tempos e modos 

verbais em Vidas secas. 
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Pode-se citar como exemplo do tipo de análise a que se vai proceder a 

sentença “Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, 

adiantou-se mais alguns passos” (RAMOS, 2009, p.87). Nesse caso, o uso dos 

verbos “estar” e “apresentar” conjugados no tempo pretérito do modo subjuntivo 

no lugar de estar no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo (“estava” e 

“apresentava”), a forma mais frequentemente utilizada, pode ser interpretado 

como uma maneira de atribuir um caráter de imprecisão aos movimentos do 

animal ao qual o narrador se refere. A sentença “Sinha Vitória soltou uma 

exclamação de aborrecimento, e, como o pirralho insistisse, deu-lhe um 

cascudo.” (ibidem, p.48) também exemplifica o estranhamento mencionado, na 

medida em que a razão do emprego do pretérito do subjuntivo na flexão do verbo 

“insistir” não é evidente e não se pode compreender, por meio de uma análise 

precipitada, o motivo pelo qual esse verbo ocorre no pretérito do subjuntivo em 

vez de no pretérito perfeito (“insistiu”) ou mais-que-perfeito (“insistira”) do 

indicativo, formas verbais mais comumente empregadas. Assim, é sobre essa 

questão que esta pesquisa pretende se debruçar.  

Este trabalho distingue o tempo verbal do tempo como categoria do 

gênero narrativo. O tempo na narrativa de Vidas secas é impreciso. Não há 

nenhuma referência quanto ao período histórico em que se passa o enredo nem 

em relação à sua duração. Sabe-se apenas que que os eventos ocorrem entre 

dois períodos de seca consecutivos, o que apenas sugere uma duração 

aproximada de um ano. O tempo verbal aqui analisado não tem a função de 

demarcar a duração da narrativa e menos ainda de situá-la historicamente. Ele 

é responsável por organizar a cronologia dos fatos dentro da narrativa e, no caso 

do pretérito do subjuntivo mais especificamente, atribuir determinados efeitos de 

sentido às ações e estados enunciados por meio desse tempo e modo verbal. 

Partindo da investigação a respeito das razões do uso não literal dos 

tempos e modos verbais em Vidas secas, este trabalho visa a contribuir com o 

conhecimento sobre a escrita de Graciliano Ramos de forma bastante 

abrangente, no que ela tem de mais poético, a partir de mecanismos de 

linguagem empregados pelo autor, para se chegar a uma compreensão mais 

completa do seu estilo, no que diz respeito tanto à sua concisão quanto ao seu 

lirismo. 
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 Esta pesquisa pretende ainda contribuir para o saber sobre o uso do 

mecanismo da embreagem temporal como recurso linguístico de produção de 

sentido em Vidas secas, um recurso estilístico bastante empregado pelo autor 

em suas obras. Além do interesse gerado pela recorrência do mecanismo da 

embreagem temporal em Vidas secas, este estudo também se justifica pela 

escassez de trabalhos que tratem especificamente de tais usos não literais dos 

tempos verbais nessa obra. Nota-se na bibliografia sobre Vidas secas que alguns 

autores já estudaram o uso dos tempos verbais no romance, mas poucos se 

debruçaram especificamente sobre os casos de embreagem temporal. 

 Em vista disso, esta pesquisa pretende produzir conhecimentos sobre a 

forma como os tempos e modos verbais são articulados em Vidas secas de modo 

a esclarecer quais são os efeitos de sentido gerados por eles e porque eles são 

fundamentais para a construção do sentido da obra como um todo.  

 O primeiro capítulo deste trabalho fará uma breve apresentação da obra 

de Graciliano Ramos. Em seguida, serão definidos os conceitos de tempo, modo 

e aspecto verbal e também o conceito de efeito de sentido, noções fundamentais 

para a compreensão da argumentação que se vai desenvolver neste estudo.  

O capítulo 2 apresentará o conceito de embreagem temporal e exemplos 

de uso desse recurso linguístico, o que eleva o nível de complexidade da 

pesquisa por se tratar de um conceito e de uma terminologia mais técnicos que 

os aqueles apresentados no capítulo 1. Ainda no segundo capítulo, a análise do 

poema “A Máquina do Mundo”, de Carlos Drummond de Andrade, vai 

exemplificar um caso emblemático desse mecanismo na literatura brasileira. O 

estudo do texto drummondiano pretende estabelecer diálogos produtivos entre 

a embreagem temporal no poema e em Vidas secas.  

O terceiro capítulo será dedicado, majoritariamente, às análises das 

sentenças causais embreadas e não embreadas da obra. Para enriquecer a 

pesquisa, se acrescentará a ela uma abordagem diacrônica da língua 

portuguesa, que vai investigar o uso do pretérito do subjuntivo ao longo do 

tempo. Após a observação histórica, este trabalho pretende analisar as 

sentenças de Vidas secas em que a embreagem temporal se manifesta e 
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também as sentenças controle. Esta dissertação procurará examiná-las no 

contexto da narrativa em que elas ocorrem, de modo a explorar sua repercussão 

na construção dos personagens, na constituição dos capítulos e no enredo como 

um todo. 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa, será adotada a definição de 

embreagem temporal formulada pelo linguista José Luiz Fiorin, segundo a qual 

“embreagem é ‘o efeito de retorno à enunciação’, produzido pela neutralização 

da categoria de tempo, assim como pela denegação da instância do enunciado” 

(1995, p. 29). No artigo “A pessoa desdobrada” e na obra As astúcias da 

enunciação: as categorias de pessoa, espaço e tempo, Fiorin analisa diversos 

usos dos tempos e modos verbais em obras literárias de modo a esclarecer seus 

efeitos de sentido. Assim, espera-se que as conclusões a que o autor chega 

auxiliem na investigação das ocorrências dos verbos embreados em Vidas 

secas. Além disso, este trabalho partirá de análises de outros pesquisadores 

sobre o uso dos tempos e modos verbais no romance. 

Alfredo Bosi, por exemplo, destaca a frequência considerável do tempo 

futuro do pretérito do modo indicativo na obra, sobretudo no capítulo “Fuga”, 

como expressão dos desejos e das dúvidas que inquietam o casal de sertanejos 

(1988, p. 11 apud PATTO, 2012, p. 233): “haveriam de achar morada”; quando 

se estabelecessem na cidade, “Sinha Vitória recuperaria carnes”; “chegariam a 

uma terra distante”; “Fixar-se-iam muito longe, adotariam costumes diferentes”; 

se de fato encontrassem o bebedouro que buscavam, “beberiam muito, sairiam 

cheios”; “Chegariam lá antes da noite, beberiam, descansariam, continuariam a 

viagem com o luar”; “Cultivariam um pedaço de terra. Mudar-se-iam depois para 

uma cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles.”; 

“Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida” (RAMOS, 2009, p.121-

127, passim, grifos da autora). 

Maria Helena Souza Patto, por sua vez, chama a atenção para a 

recorrência de verbos no gerúndio na parte final da narrativa, forma nominal do 

verbo que, de acordo com a autora, representa ações em andamento e expressa 

um maior nível de certeza, ainda que breve, por parte de Fabiano, acerca da 

realização futura da vida almejada (2012, p. 233-234): “Pouco a pouco, uma vida 
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nova, ainda confusa, se foi esboçando”; o vaqueiro caminhava com a família em 

direção a “uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, 

aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se 

como uns cachorros inúteis, acabando-se como Baleia” (RAMOS, 2009, p. 127-

128, grifos da autora).  

Coerente com as conclusões de Bosi e de Patto, Alcides Villaça também 

reforça o predomínio de verbos flexionados no pretérito e no futuro do pretérito 

do indicativo em Vidas secas e ainda ressalta a escassez de verbos no presente 

do indicativo na obra (2007, p. 238). A baixa frequência do presente do indicativo 

no romance, observada por Villaça, é um fator que parece apontar para a 

hipótese inicial segundo a qual a embreagem temporal em Vidas secas contribui 

para atenuar o grau de certeza das cenas, conferindo-lhes um caráter de dúvida 

ou hesitação. 

As gramáticas contemporâneas de Castilho-Elias, Moura Neves e 

Bechara contribuirão com esta pesquisa, na medida em que vão ajudar a 

esclarecer as definições dos conceitos de tempo, modo e aspecto verbal a partir 

de 4 quatro gramáticos brasileiros consagrados. Em suas obras, o filólogo 

brasileiro Manuel Said Ali descreveu detalhadamente mudanças que ocorreram 

no português no decorrer da história da língua. O autor contempla questões de 

ordem fonética, morfológica, léxica, sintática e semântica. Interessam a esta 

dissertação, mais particularmente, as considerações históricas sobre as 

mudanças operadas no uso do modo subjuntivo com o passar dos anos. Embora 

este não seja um trabalho de caráter fundamentalmente histórico, a abordagem 

diacrônica da língua também é pertinente quando se estudam aspectos a 

linguagem de uma obra publicada há mais de 8 décadas. 

A partir dos estudos mencionados, esta pesquisa se aprofundará, mais 

especificamente, no emprego do pretérito do subjuntivo em Vidas secas, em 

busca dos efeitos de sentido que esse tempo produz no romance. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 Vida e obra de Graciliano Ramos 

 

Graciliano Ramos, autor do romance objeto de investigação desta 

pesquisa, nasceu em 27 de outubro de 1892, no município de Quebrangulo, 

interior de Alagoas. Durante sua infância e adolescência, morou em Buíque (PE), 

Viçosa (AL), Maceió (AL) e Palmeira dos Índios (AL), e, ainda na adolescência, 

publicou textos em jornais de Alagoas. 

 Em 1914, Graciliano muda-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como 

revisor em diversos jornais. Volta para Palmeira dos Índios no ano seguinte, onde 

se casa com Maria Augusta de Barros, com quem teve quatro filhos e de quem 

ficou viúvo cinco anos depois. Em 1928, Graciliano entrou para a carreira política, 

sendo eleito prefeito de Palmeira dos Índios, mesmo ano em que se casou com 

Heloísa Leite de Medeiros, com quem teve quatro filhos e com quem 

permaneceu casado por toda a vida. 

 Dois anos depois de assumir a prefeitura de Palmeira dos Índios, 

Graciliano renuncia ao mandato e muda-se para Maceió com a família, onde 

exerceu cargos públicos e cargos em jornais. Publica os romances Caetés em 

1933 e São Bernardo em 1934. É levado preso ao Rio de Janeiro em 1936, 

acusado de envolvimento político com a Intentona Comunista, que ocorrera no 

ano anterior. Ainda no presídio, com o auxílio de amigos, dentre os quais o 

escritor José Lins do Rego, publica o romance Angústia no mesmo ano e é 

libertado depois de dez meses. Publica a obra infantil A terra dos meninos 

pelados em 1937 e Vidas secas em 1938. 

 Em 1940, Graciliano publica sua primeira tradução: Memórias de um 

negro, de Booker Taliaferro Washington. No ano seguinte, faz sua estreia como 

cronista publicando textos que, anos depois, seriam reunidos sob o título de 

Viventes das Alagoas. Em 1942, é publicado Brandão entre o mar e o amor, 

romance escrito a cinco mãos, uma parceria de Graciliano, Jorge Amado, José 

Lins do Rego, Aníbal Machado e Rachel de Queiroz. 
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 Publica Histórias de Alexandre, sua segunda obra voltada para o público 

infantil, em 1944. No ano seguinte, publica a autobiografia Infância e o livro de 

contos Dois dedos. Em agosto do mesmo ano, filia-se ao Partido Comunista 

Brasileiro a convite de Luís Carlos Prestes. Em 1946, publica Histórias 

incompletas, livro que reunia partes de três de suas obras já publicadas na 

época, e, em 1947, publica o livro de contos Insônia. Traduz o romance A peste, 

de Albert Camus, em 1950, e, em 1951, publica a obra autoral Sete histórias 

verdadeiras, texto extraído de Histórias de Alexandre.  

Graciliano faleceu no Rio de Janeiro em 20 de março de 1953, vítima de 

câncer de pulmão. Heloísa, sua segunda esposa, publicou postumamente obras 

do autor: a autobiografia Memórias do cárcere em 1953; os livros de crônicas 

Viagem em 1954, Linhas tortas em 1962 e Viventes das Alagoas também em 

1962; além de Cartas, uma compilação da correspondência pessoal do autor, 

em 1982. 

Os romances de Graciliano Ramos inserem-se na 2ª geração do 

Modernismo brasileiro, também conhecida como Geração de 1930. Nesse 

momento, os autores continuaram usufruindo das inovações estéticas 

conquistadas na década de 1920 pela 1ª geração modernista, mas, nos anos 

1930, menos preocupados em subverter os padrões estéticos da arte que 

vigoravam até então, voltaram-se para o engajamento social mais maduro e mais 

ácido que aquele que haviam feito os seus antecessores da 2ª década do século 

XX. 

 De modo geral, a prosa publicada nos anos 1930 não mais representava 

o que há de comum no Brasil inteiro, procurando valorizar traços que definem a 

identidade do brasileiro como uma nacionalidade um tanto homogênea. Pelo 

contrário, a geração de 1930 retratava a realidade de regiões específicas do 

Brasil, como o sertão nordestino, por exemplo, no caso de Vidas secas. Esses 

romances, em sua maioria, denunciavam as condições de miséria e opressão a 

que era submetida grande parte da população das regiões do Brasil retratadas 

nessas obras e evidenciavam uma grande desigualdade econômica entre o 

interior e o litoral do país. A exemplo de outros autores brasileiros importantes 

do mesmo período, podem-se citar José Lins do Rego, Jorge Amado, Rachel de 
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Queiroz e Erico Verissimo na prosa, e Cecília Meireles, Vinicius de Moraes, 

Jorge de Lima e Murilo Mendes na poesia. 

 Vidas secas narra o cotidiano da família de retirantes composta pelo casal 

Fabiano e sinha Vitória, pelos seus filhos menino mais velho e menino mais novo 

e pela cachorra Baleia, bem como as condições de pobreza extrema em que 

eles vivem e os desafios que enfrentam para sobreviver. O romance é marcado 

por uma linguagem extremamente econômica e direta, caracterizada por 

períodos curtos, por pouca adjetivação e por um uso muito particular do tempo 

pretérito do modo subjuntivo. Devido à concisão de sua linguagem, é esperado 

que o narrador concentre em poucas palavras e até mesmo em morfemas 

desinenciais uma grande densidade semântica, o que leva a indagar as razões 

do emprego desse tempo e desse modo verbal na obra. Além disso, o romance 

é narrado em 3ª pessoa e os capítulos mantêm certa autonomia entre si, reflexo 

do fato de terem sido publicados separadamente em jornais anos antes de serem 

reunidos para formar o livro Vidas secas. 

 

1.2 Verbos 

Com o objetivo de compreender os efeitos de sentido produzidos por 

determinados usos dos tempos e modos verbais em Vidas secas, antes da 

análise das sentenças da obra em si, é preciso esclarecer alguns conceitos 

provenientes dos estudos da linguagem, levando em consideração sua 

terminologia. Em outras palavras, visando a fornecer recursos para fundamentar 

a análise a ser feita e favorecer o seu entendimento, este capítulo será dedicado 

a definições de noções gramaticais.   

 

1.2.1 A categoria tempo 
 

De acordo com Castilho e Elias, o modo verbal representa atos de fala e 

expressa a avaliação que se faz sobre o que é enunciado, considerando o seu 

conteúdo real, irreal, possível ou necessário (2012, p. 176). O modo indicativo 

expressa atos de fala assertivos, que veiculam “conteúdos que se realizam no 
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mundo” (2012, p. 177). O modo subjuntivo representa atos de fala dubitativos, 

ou seja, atos de fala que descrevem “situações imaginárias que não precisam 

corresponder ao que acontece no mundo” (2012, p. 177). As ações enunciadas 

por meio do modo indicativo são apresentadas como “um estado de coisas real, 

verdadeiro” (2012, p. 177). Os sentidos veiculados por meio do modo subjuntivo 

expressam um estado de coisas duvidoso, não certo, apenas provável, irreal, 

não necessariamente verdadeiro (p. 178). E o modo imperativo indica ordem ou 

pedido (2012, p. 178-179). 

Moura Neves identifica três modos verbais na Língua Portuguesa: 

indicativo, subjuntivo e imperativo. De acordo com a autora,  

 

o modo verbal representa a posição do falante quanto à validade da 
relação entre o predicado e o sujeito, nos diferentes tempos expressos. 
Genericamente, trata-se de avaliar a coincidência ou não do enunciado 
com uma determinada realidade (natural ou criada). (NEVES, 2018, p. 
177) 

 

O modo indicativo descreve “eventos sem algum grau de certeza de 

ocorrência” (2018, p. 177). O modo subjuntivo expressa fatos cuja ocorrência é 

uma possibilidade (2018, p. 177). E o modo imperativo é utilizado para indicar 

ordem, conselho, pedido, sugestão, recomendação, convite, súplica ou 

exortação (2018, p. 178). 

Segundo Bechara, o modo verbal “assinala a posição do falante com 

respeito à relação entre a ação verbal e seu agente ou fim, isto é, o que o falante 

pensa dessa relação” (2009, p. 213). Conforme o autor, os modos verbais 

indicam “a posição do falante em face da relação entre a ação verbal e seu 

agente” (2009, p. 221). Bechara diferencia cinco modos verbais. O modo 

indicativo é empregado para descrever fatos verossímeis (2009, p. 221). O modo 

subjuntivo ou conjuntivo descreve fatos considerados incertos (2009, p. 221). O 

modo condicional refere-se a “fatos dependentes de certa condição” (2009, p. 

222). O modo optativo apresenta a ação “como desejada pelo agente” (2009, p. 

222) e o modo imperativo expressa “um ato que se exige do agente” (2009, p. 

222). 
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Observa-se que, diferentemente de Castilho, Elias e Moura Neves - que 

adotam apenas os modos indicativo, subjuntivo e imperativo -, Bechara distingue 

cinco modos verbais na língua portuguesa. Isso ocorre provavelmente porque, 

em português, é comum que verbos com a mesma forma exerçam diferentes 

funções e sejam empregados em contextos distintos. A adoção de cinco modos 

verbais na língua portuguesa permite identificar com mais precisão os sentidos 

expressos por cada um deles, sobretudo nos casos em que a mesma forma 

verbal é capaz de gerar efeitos de sentido bastante diversos. 

 

1.2.2  A categoria modo 

De acordo com Bechara (2009, p. 212), a categoria tempo verbal “assinala 

a relação temporal do acontecimento comunicado com o momento do ato de fala; 

o presente encerra este momento, o passado é anterior, e o futuro ocorrerá 

depois deste momento”. Para Eugenio Coseriu (apud BECHARA, 2009, p. 213), 

“a pura definição temporal e o tempo aludem à posição da ação verbal no 

percurso”. 

Conforme Bechara, na língua portuguesa, os tempos verbais são 

classificados em presente, pretérito e futuro. O presente se refere a fatos que 

ocorrem durante o momento de fala do enunciador (2009, p. 221), como na 

oração “ele pensa”. O pretérito faz referência a eventos anteriores ao momento 

da enunciação. Na língua portuguesa, esse tempo verbal se subdivide em três 

(2009, p. 221): pretérito perfeito - como em “ele viveu”; pretérito imperfeito - como 

na oração “ele vivia”; e o pretérito mais-que-perfeito, que pode se manifestar em 

sua forma simples - “ele vivera” -, e composta - “ele havia vivido” ou “ele tinha 

vivido”. O futuro, por sua vez, diz respeito a “fatos ainda não realizados”. Esse 

tempo se subdivide em futuro do presente e futuro do pretérito (2009, p. 221) - 

como em “ele viverá” e “ele viveria”, respectivamente. 

Segundo Castilho e Elias, o pretérito perfeito indica ações concluídas, 

finalizadas no tempo passado (2012, p. 164), como, por exemplo, “eu fiz o 

trabalho”. Ainda conforme os autores, o pretérito imperfeito é usado para 
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enunciar ações “que duraram no pretérito, isto é, no passado” (2012, p. 164), 

como em “ele estava bem arrumado na festa”. 

Moura Neves afirma que tempo verbal é “uma categoria dêitica, isto é, 

uma categoria que se relaciona com a enunciação, com a situação de fala, com 

o ‘eu’ (e, assim, com o ‘hoje’, o ‘aqui’ e o ‘agora’) da produção do enunciado” 

(2018, p. 167). A autora ainda acrescenta que a compreensão do uso dos tempos 

verbais se dá pela relação entre três elementos: o momento da fala ou da 

enunciação - “o ‘agora’ do ‘eu’ que fala” (2018, p. 167); o momento da referência, 

que pode ser simultâneo ou não simultâneo ao momento da enunciação - e, 

quando for não simultâneo, pode ser anterior ou posterior a ela (2018, p. 167); e 

o momento do evento, processo ou estado - que também “pode ser simultâneo 

ou não simultâneo (e anterior ou posterior) ao momento da enunciação” (NEVES, 

2018, p. 167). 

Ainda segundo Moura Neves, “o presente implica alguma coincidência – 

simultaneidade – entre o momento da enunciação; o momento da referência; e 

o momento do evento” (2018, p. 170). O tempo passado, também chamado de 

pretérito, indica um evento ou estado de coisas anterior ao momento da 

enunciação (2018, p. 171). Já o futuro expressa um evento ou estado de coisas 

posterior ao momento de referência (2018, p. 172). 

Nota-se, assim, que Castilho e Elias adotam uma definição mais 

semântica dos tempos verbais. Os autores os definem a partir do sentido 

transmitido por cada um deles. Bechara e Moura Neves, por outro lado, optam 

por definir os tempos do verbo por meio da adoção de marcos referenciais. 

Embora sua forma de explicar a função dos tempos difira, os autores são 

consensuais ao afirmar a existência do presente, do passado e do futuro na 

língua portuguesa. Os gramáticos também concordam que há subdivisões 

dessas categorias temporais e utilizam a mesma terminologia para se referir a 

todas elas.  

1.2.3 A categoria aspecto 

Para Castilho e Elias, o aspecto indica um ponto de vista sobre a ação 

verbal (2012, p. 161). Na oração “eu estou trabalhando”, o verbo “trabalhar” 
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expressa um evento durativo, isto é, que possui certa duração no tempo. A esse 

olhar para a ação verbal dá-se o nome de aspecto imperfectivo (2012, p. 161). 

Já na oração “eu trabalhei bastante”, o verbo “trabalhar” indica um evento 

pontual, concluído, não durativo, de curta duração se comparado ao aspecto 

imperfectivo. Nesse caso, o aspecto verbal em questão é o perfectivo (2012, p. 

161). Se a ação verbal indicar um evento que se repete regularmente ao longo 

do tempo, então seu aspecto será iterativo (2012, p. 162). É o caso da oração 

“eu vivo trabalhando”, em que o verbo “trabalhar” expressa uma ação repetitiva. 

Moura Neves também distingue três aspectos na língua portuguesa: o 

perfectivo, que veicula a noção de um evento acabado, concluído (2018, p. 190); 

o imperfectivo, que dá a ideia de ação não acabada, não concluída (2018, p. 

190); e o iterativo, que expressa fatos repetitivos (2018, p. 193). 

Diferentemente das categorias tempo e modo verbal, não existem 

desinências responsáveis por definir o aspecto do verbo. Essa noção é 

identificada por meio de outros elementos, como a semântica do verbo e da 

sentença, as formas verbais nominais - como gerúndio e particípio -, e advérbios 

e expressões adverbiais (CASTILHO; ELIAS, 2012, p. 162). A locução verbal na 

sentença “estou arrumando meu quarto”, por exemplo, manifesta o aspecto 

imperfectivo por meio do emprego do verbo principal no gerúndio. Já na oração 

“sempre arrumo meu quarto com cuidado”, o aspecto iterativo é marcado pelo 

adverbio de tempo “sempre”. 

As semelhanças observadas no tratamento que os autores citados 

dispensam aos tempos, modos e aspectos verbais revela o caráter notadamente 

consensual dessas categorias na língua portuguesa atualmente. Isso se aplica 

à nomenclatura adotada e à definição dos conceitos aqui abordados. Quando se 

trata do uso dos tempos e modos verbais, porém, a literatura evidencia que há 

sutilezas que ainda não foram descritas nos manuais e gramáticas da língua. 

Cabe a este trabalho, portanto, identificar um desses usos e analisá-lo a fim de 

esclarecer o efeito de sentido que ele produz em Vidas secas.  
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1.3 Efeito de sentido  

A expressão efeito de sentido, largamente utilizada neste trabalho, se 

tornou bastante conhecida quando foi empregada na obra O estilo nos textos: 

história em quadrinhos, mídia, literatura - publicada em 2003 pela analista do 

discurso Norma Discini. Essa expressão denota uma reação de natureza 

psicológica, subjetiva e sensorial provocada no receptor por uma palavra 

enunciada em um dado contexto.  

Objetividade, subjetividade e neutralidade são alguns dos efeitos de 

sentido que um termo pode assumir. É o caso dos verbos “ocupar” e “invadir”, 

ou “responsabilizar” e “culpar”, por exemplo, em que a segunda palavra do par 

possui uma conotação mais negativa e, por esse motivo, cria o efeito de 

subjetividade, uma vez que revela a avaliação pessoal do enunciador sobre 

determinada ação. Já as palavras “ocupar” e “responsabilizar”, por sua vez, 

veiculam uma maior neutralidade ou objetividade em relação ao evento descrito.  

O substantivo “casa” também pode suscitar diversas leituras a depender 

do contexto em que é usado. Na frase “quando saio do trabalho volto direto para 

casa”, por exemplo, essa palavra gera um efeito de afeto e acolhimento, visto 

que foi empregada com o sentido de “lar”, “habitação”, “abrigo”. Porém, quando 

inserido em contextos como “casa de show”, “casa de chá”, “casa comercial”, 

“casa de prostituição”, o termo “casa” transmite mais objetividade e passa a 

significar “local”, “recinto”, acepções desprovidas do traço afetuoso. 

 Esta pesquisa assume que o uso embreado do pretérito do subjuntivo em 

algumas sentenças de Vidas secas também provoca no leitor certos impactos 

denominados efeitos de sentido. São esses efeitos que este estudo pretende 

identificar e descrever. 
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CAPÍTULO 2 

 

 Este capítulo se dedicará a definir embreagem temporal, conceito técnico 

fundamental para se compreender a análise a ser feita mais adiante. Com o 

objetivo de ajudar a esclarecer o sentido dessa expressão, serão dados diversos 

exemplos cotidianos e bastante conhecidos desse recurso linguístico 

frequentemente manifestado em variados contextos mais ou menos formais.  

 

2.1 Embreagem temporal 

 

Para se estudar os tempos e modos verbais, é preciso ter consciência de 

que a abordagem do tempo na língua é diferente do tempo físico e do tempo 

cronológico (BENVENISTE, 1974, p. 73 apud FIORIN, 2003, p. 166). O tempo 

físico é concebido como aquele que diz respeito aos movimentos astronômicos 

que criam formas de se categorizar o tempo, por exemplo, em manhã, tarde e 

noite, e períodos de um dia ou um ano, determinados, nesses casos, pelos 

movimentos de rotação e translação da Terra e sua relação com o Sol. O tempo 

cronológico é uma construção humana passível de ser medida objetivamente por 

meio de relógios e calendários. 

Já o tempo linguístico é determinado pelo momento da enunciação, que 

instaura o tempo presente, conforme o define Benveniste (apud FIORIN, 2003). 

O presente indica que o fato narrado é simultâneo ao instante da narração. A 

falta de coincidência entre o momento da enunciação e o momento em que 

ocorre o evento narrado indica que o fato sobre o qual se fala é anterior ou 

posterior ao presente da enunciação, ou seja, ele se situa no tempo passado ou 

no tempo futuro (FIORIN, 2003, p. 166).  

 É necessário fazer uma distinção entre o presente da enunciação, de um 

lado, e os tempos não simultâneos a ele, isto é, o passado e o futuro, de outro. 

O presente da enunciação instaura um sistema temporal conhecido como 

sistema enunciativo, e o passado e o futuro instauram os chamados sistemas 

enuncivos. O que define cada um dos sistemas temporais citados é a 

simultaneidade ou não simultaneidade em relação ao momento da enunciação. 
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 Os sistemas enunciativo e enuncivos não são definidos apenas pelo 

tempo, mas também pelo espaço e pela pessoa do discurso. Assim, além do 

presente da enunciação, o sistema enunciativo também é marcado pelo espaço 

do enunciador, o aqui, e pela marca do próprio enunciador, o eu, pronome de 1ª 

pessoa. Analogamente, o sistema enuncivo é definido pelos tempos, espaços e 

pessoas do discurso que se opõem às categorias da enunciação: além dos 

tempos passado e futuro, ele é formado pelo ele/ela/eles/elas, pronomes de 3ª 

pessoa, e pelo lá/ali, espaço da 3ª pessoa. Embora os sistemas enunciativo e 

enuncivos sejam definidos por 3 categorias – pessoa, tempo e espaço – este 

estudo se concentrará apenas na categoria tempo. 

 Quando um autor cria uma narrativa, ele sai, por um momento, das 

categorias de sua própria enunciação para criar enredos descritos por um 

narrador (ou mais de um), encenados por personagens, que agem em 

determinado(s) tempo(s) e espaço(s). A esse fenômeno de saída da própria 

enunciação para se contar uma história dá-se o nome de debreagem (GREIMAS; 

COURTÉS apud FIORIN, 2003, p. 178).  

 A debreagem é chamada de enunciativa quando o foco narrativo é em 1ª 

pessoa, uma vez que os fatos que compõem o enredo se dão nas categorias 

enunciativas do narrador-personagem: ele enuncia em 1ª pessoa e narra 

eventos que acontecem no mesmo espaço e no mesmo tempo em que ele se 

encontra. 

 Já as narrativas em 3ª pessoa tradicionais constituem casos de 

debreagem enunciva, pois o narrador-observador descreve acontecimentos que 

ocorrem no sistema enuncivo, ou seja, fatos protagonizados por personagens 

distintos do narrador (representado pelo pronome eu) e do(s) seu(s) 

interlocutor(es) (representado(s) pelo tu) e que se dão em espaços e tempos em 

que o narrador não está. Diferentemente da debreagem enunciativa, na enunciva 

não estão em jogo as categorias da enunciação e sim, as categorias do 

enunciado do narrador. 

 Quando um autor cria um narrador para contar uma história, tem-se uma 

debreagem de 1º grau e quando o narrador dá voz a um personagem, seja em 
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discurso direto ou indireto, ocorre uma debreagem de 2º grau. No primeiro caso, 

a debreagem parte da enunciação do autor em direção ao texto, onde é 

instaurado o narrador. Já no segundo caso, a debreagem se dá dentro do texto, 

entre dois elementos narrativos: o narrador e o(s) personagem(ns). 

 Ao se estudar narrativas literárias, é preciso distinguir o que é narrado – 

os fatos descritos – da forma como os eventos são narrados. Fazer essa 

distinção é fundamental porque é o modo de narrar – e não o conteúdo da 

narração – que determina o valor estético do texto. A língua oferece infinitas 

possibilidades de enunciar todo e qualquer conteúdo que se queira expressar. 

Quando se elegem formas de enunciar de acordo com os efeitos de sentido que 

cada enunciado pretende causar, passa-se do plano da língua para o plano do 

discurso. É, portanto, a enunciação a responsável pela instauração do discurso.  

 Esta dissertação pretende investigar as possíveis intenções do narrador 

em terceira pessoa de Vidas secas ao empregar o tempo pretérito do modo 

subjuntivo em algumas sentenças da obra. Essa indagação surge a partir da 

forma como se narra a história. Ocorre que, com o intuito de criar determinados 

efeitos de sentido, os tempos verbais podem ser empregados em sentido não 

literal, ou seja, em um sentido que não corresponde ao seu significado mais 

usual. 

A expressão “uso não literal” - aplicada diversas vezes aos tempos e 

modos verbais neste trabalho - também pode ser chamada de uso metafórico. 

Em oposição ao sentido literal das palavras, a metáfora constitui um emprego 

figurado delas. Essa figura de linguagem se constrói a partir do transporte de um 

traço de sentido de um termo em direção a outro. Quando se diz, por exemplo, 

“Maria é um leão”, se está operando uma transferência do traço de ferocidade 

do animal para a pessoa por um mecanismo de transporte de características 

semânticas. Toda vez que um tempo verbal é empregado em lugar de outro o 

mesmo procedimento é acionado. Tal procedimento “pode ser entendido como 

um recurso estilístico empregado para produzir determinados efeitos de sentido” 

(BRAGA, CALBUCCI, FONSECA, PAGANIN, 2019, p. 126). 
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Muitas vezes, o uso não literal é definido pelo emprego enunciativo do 

tempo verbal (presente) em lugar do uso enuncivo (passado ou futuro) e vice-

versa. A esse mecanismo linguístico dá-se o nome de embreagem (FIORIN, 

2003, p. 179). Assim como acontece com a debreagem, a embreagem também 

se aplica às categorias de espaço e de pessoa. Mais uma vez, porém, neste 

trabalho, interessa somente a categoria tempo, isto é, a embreagem temporal. 

 A embreagem temporal não aparece apenas na literatura. Há casos de 

embreagem que são bastante recorrentes em outros gêneros textuais e até 

mesmo no registro oral e/ou popular. No discurso historiográfico, por exemplo, é 

comum que fatos históricos passados sejam descritos por meio de verbos 

empregados no presente (FIORIN, 2016, p. 168; 177; BECHARA, 2009, p. 619). 

É o caso de sentenças como “Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega à América 

do Sul” ou “D. Pedro I proclama a Independência do Brasil em 1822”. Os 

exemplos citados constituem casos de embreagem temporal porque, se os 

eventos narrados aconteceram no passado (em 1500 e em 1822), é esperado 

que os verbos “proclamar” e “chegar” sejam empregados no passado e, por se 

tratar de fatos pontuais, no pretérito perfeito do modo indicativo (“chegou” e 

“proclamou”).  

O uso literal do presente do indicativo corresponde à sua definição 

tradicional, isto é, ele descreve um evento simultâneo ao momento da 

enunciação. Quando se usa o presente no lugar do passado, transporta-se o 

traço de anterioridade em relação ao momento da enunciação para o tempo 

presente. O uso do presente do indicativo nessas ocorrências, além de ser usual 

no gênero textual a que pertencem os enunciados, gera o efeito de 

presentificação do evento narrado no sentido de aproximá-lo subjetivamente do 

tempo presente do leitor e de evidenciar sua repercussão no momento da 

enunciação. “Presentifica-se o acontecimento anterior para mostrar que ele tem 

uma ressonância no presente, que pesa mais que o passado da ação” (FIORIN, 

2016, p. 177). Esse caso de embreagem temporal também é frequente em 

biografias, como quando se diz, por exemplo, “Graciliano Ramos publica seu 

primeiro livro em 1933”.  
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 Os casos citados exemplificam usos do tempo presente do indicativo em 

que ele é empregado no lugar do passado. Mas também é comum que ele seja 

usado com valor de futuro (FIORIN; SAVIOLI, 2005, p. 137), como ocorre na 

oração “Amanhã, eu te conto a novidade”. Nessa sentença, a referência temporal 

futura - no caso, “amanhã” - cria a expectativa de que o verbo seja flexionado no 

futuro do presente - “contarei” ou “irei contar”. Nesse exemplo, o tempo futuro 

transfere ao presente a noção de posterioridade em relação ao momento da 

enunciação, que caracteriza o sentido literal do futuro do presente. Pelo fato de 

o presente do indicativo ser um tempo que expressa certeza, ao usá-lo no lugar 

do futuro, ele confere à ação verbal um maior grau de segurança de que o ato – 

de contar, neste caso – irá se realizar (BECHARA, 2009).  

A embreagem também pode causar efeito de sentido de polidez (FIORIN, 

2016, p. 197-198; BECHARA, 2009, p. 619). É o que acontece em solicitações e 

pedidos educados, como “eu queria um café, por favor”. Nesse caso, o verbo 

“querer” poderia ser empregado no presente (“quero”), em vez do pretérito 

imperfeito do indicativo (“queria”), afinal o momento em que se sente o desejo 

de tomar café é simultâneo - e não anterior - ao momento em que se enuncia o 

pedido. Literalmente, o pretérito imperfeito do indicativo enuncia um evento 

durativo cujo início é anterior ao momento da enunciação. Ao ser usado com 

efeito de polidez, o tempo passado toma para si o traço de simultaneidade em 

relação ao momento da enunciação, proveniente do presente. 

Outro tipo de embreagem que envolve o pretérito imperfeito do indicativo 

ocorre na frase: “quando eu era criança, eu tinha uma amiga que se chamava 

Ana”. Nesse contexto, embora o uso do pretérito imperfeito do indicativo no verbo 

“chamar” seja muito recorrente, a sua flexão no presente do indicativo (“chama”) 

também é adequada ao contexto, pois, se Ana ainda estiver viva no momento da 

enunciação da sentença, muito provavelmente ela ainda tem o mesmo nome da 

infância. No entanto, o emprego do passado em “chamava” se justifica nesse 

caso, visto que ele provoca um efeito de sentido de distância afetiva e temporal, 

razão pela qual esse uso do tempo verbal é chamado de imperfeito de distância 

(FIORIN, 2016, p. 189). Isso significa que, ao pronunciar essa afirmação, é muito 

provável que o enunciador não tenha mais contato com Ana. Essa interpretação 

é reforçada pelo uso literal do pretérito imperfeito do indicativo nas orações 
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“quando eu era criança” e “eu tinha uma amiga”, que indicam que, no presente 

da enunciação, o falante não é mais criança nem é mais amigo de Ana. 

Em despedidas no registro informal, é comum usar a expressão “fui”, que 

representa mais um caso de embreagem temporal (FIORIN; SAVIOLI, 2005, p. 

138), na medida em que o verbo “ir” é empregado no passado, mas no momento 

da enunciação o falante ainda não partiu de fato, ainda está na presença 

daquele(s) de quem se está despedindo, como em: “Tchau, até mais, fui!”. Nesse 

contexto, o fato de enunciar no pretérito perfeito uma ação que está em curso ou 

que ainda vai acontecer contribui para presentificar essa ação, para torná-la mais 

pontual e tão imediata a ponto de dar a impressão de que, no momento em que 

ela é anunciada, já é passado: 

Dessa forma, marca-se melhor a ideia de que o intervalo de tempo 
entre o momento da enunciação e o da realização do acontecimento é 
mínimo [...] O ato que vai ocorrer é visto, pois, como iminente, 
inevitável. (FIORIN, 2016, p. 179) 

 

Na metáfora, os elementos envolvidos não se transformam, um não se 

torna o outro. Há apenas uma aproximação entre um ou mais de seus traços por 

uma relação de contiguidade. No exemplo dado anteriormente, Maria não é de 

fato um leão. Não se trata de dar esse nome ao animal. O que ocorre é que, por 

uma questão de similaridade, a ferocidade do leão é atribuída a Maria, ou seja, 

a ferocidade de um se parece com a ferocidade do outro. Quando o processo 

metafórico se aplica à flexão modo-temporal dos verbos, a transposição dos 

traços faz com que o efeito semântico de um tempo verbal se assemelhe à 

função de outro. 

Até aqui, o capítulo 2 dedicou-se a definir o conceito de embreagem 

temporal com o qual se vai trabalhar ao longo deste estudo, e a dar exemplos de 

usos desse recurso em diversos contextos não literários. O conhecimento de tais 

empregos é fundamental para se compreender a análise a ser feita a seguir. No 

próximo capítulo, serão analisados os usos embreados do pretérito do subjuntivo 

em Vidas secas com a finalidade de identificar possíveis efeitos de sentido 

provocados por esse tempo verbal no romance. 
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2.2 “A Máquina do Mundo” 

Conforme se mostrou na parte sobre o mecanismo da embreagem 

temporal, no capítulo 1 desta dissertação, tal recurso é frequentemente usado 

no registro coloquial da língua e também em alguns gêneros textuais, sejam eles 

literários ou não. Quando se analisam especificamente os casos de embreagem 

temporal com o pretérito do subjuntivo na literatura, observa-se que esse 

fenômeno linguístico não se verifica apenas em Vidas secas, objeto de estudo 

desta pesquisa.  

Com base em tal constatação, nesta parte do trabalho, se procederá à 

análise do célebre poema “A Máquina do Mundo”, de Carlos Drummond de 

Andrade. A atenção dedicada aqui a esta obra que não pertence ao corpus da 

pesquisa se justifica pelo fato de “A Máquina do Mundo” instaurar um diálogo 

muito produtivo entre o pretérito do subjuntivo e os tempos do indicativo. 

Pretende-se, portanto, estabelecer comparações entre os usos do pretérito do 

subjuntivo no texto de Drummond e no romance de Graciliano, para que a análise 

de “A Máquina do Mundo” possa ajudar a esclarecer possíveis efeitos de sentido 

gerados por esse tempo verbal em Vidas secas. 

“A Máquina do Mundo” pertence à obra Claro enigma, publicada em 1951, 

momento identificado como 3ª geração do Modernismo brasileiro. Representante 

de gêneros literários diferentes, o prosador e o poeta fazem parte de fases 

distintas do mesmo movimento literário. Ambos os autores são tributários das 

inovações estéticas conquistadas pela 1ª geração modernista. Porém, adotam 

uma postura menos iconoclasta que seus antecessores. Mais sóbrios em relação 

à rebeldia destes, Graciliano, em Vidas secas, dedica-se à denúncia social, e 

Drummond, em Claro enigma, debruça-se sobre a subjetividade humana. 

Embora não se situe exatamente na fase final da produção de Drummond, 

Claro enigma é considerado um livro que revela certa maturidade de sua obra 

poética. Nela, os eu líricos, mais introspectivos, deixam um pouco de lado o 

engajamento social que marca livros como Sentimento do mundo (1940) e A rosa 

do povo (1945), por exemplo, e voltam-se para sua subjetividade mais enquanto 

indivíduos do que como representantes de uma classe social. 
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Além disso, Claro enigma também é muito marcado por uma guinada 

classicizante do poeta manifestada pela valorização do rigor formal. Apesar de 

modernista, nessa obra, Drummond escreve sonetos, poemas rimados, 

metrificados e, na maioria deles, emprega um vocabulário notadamente erudito. 

O gesto de praticar formas clássicas naquele momento histórico é uma das 

evidências da maturidade do poeta, consciente de que tem o direto – não a 

obrigação – de exercer a liberdade formal em seus textos. 

O poema de Carlos Drummond de Andrade estabelece uma relação 

intertextual com as epopeias A Divina Comédia, de Dante Alighieri, e Os 

Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, visto que a Máquina do Mundo evocada por 

Drummond foi criada pelo autor italiano e retomada pelo poeta português. 

Embora a situe em um contexto histórico e narrativo significativamente diferente 

do de A Divina Comédia e de Os Lusíadas, em Claro enigma, muito das 

características e da função da invenção aligheriana - tal como ela é retratada por 

Dante e por Camões - se mantém, o que permite ao leitor reconhecer a 

intertextualidade com as duas epopeias. 

“A Máquina do Mundo” é um poema formado por 32 tercetos de versos 

decassílabos e brancos, seus períodos são extremamente longos e marcados 

por inversões sintáticas, e o vocabulário empregado é evidentemente culto. Nas 

três primeiras estrofes, o enunciador descreve o contexto em que se deu a 

abertura da Máquina do Mundo. Ele menciona o lugar onde estava, o que fazia 

e o estado da natureza nesse momento. O primeiro verso da 4ª estrofe marca o 

aparecimento da criação aligheriana para o eu lírico. A partir de então, ele passa 

a relatar as suas ofertas sublimes e sua reação diante delas. A maior parte do 

poema é dedicada à enumeração de todo o conhecimento que a Máquina do 

Mundo oferece ao enunciador. Por fim, da 24ª à 29ª estrofe, o eu lírico sugere 

qual será sua decisão frente à proposta que lhe acabara de ser feita. No primeiro 

verso da 30ª estrofe, a expressão “baixei os olhos” conclui a atitude final do 

enunciador. Os três últimos tercetos do poema explicitam a recusa do eu lírico 

diante da oferta recebida e descrevem as reações dele, da natureza e da própria 

Máquina do Mundo face a essa escolha: 
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baixei os olhos, incurioso, lasso, 
desdenhando colher a coisa oferta 
que se abria gratuita a meu engenho. 

A treva mais estrita já pousara 
sobre a estrada de Minas, pedregosa, 
e a máquina do mundo, repelida, 

se foi miudamente recompondo, 
enquanto eu, avaliando o que perdera, 
seguia vagaroso, de mãos pensas. 

 

 Nas três estrofes iniciais há quatro casos de embreagem temporal muito 

semelhantes aos que ocorrem em Vidas secas. Todos eles são introduzidos pela 

conjunção “como”, presente no 1º verso do poema, e apresentam verbos 

empregados no pretérito do subjuntivo (grifos da autora):  

E como eu palmilhasse vagamente 
uma estrada de Minas, pedregosa, 
e no fecho da tarde um sino rouco 

se misturasse ao som de meus sapatos 
que era pausado e seco; e aves pairassem 
no céu de chumbo, e suas formas pretas 

lentamente se fossem diluindo 
na escuridão maior, vinda dos montes 
e de meu próprio ser desenganado, 

 

Os sujeitos dessas formas verbais referem-se ao eu lírico, a “um sino 

rouco”, a “aves” e às “formas pretas” das aves, ou seja, os verbos embreados 

descrevem ações de elementos que se opõem à Máquina do Mundo. O pretérito 

do subjuntivo em tais ocorrências indica o caráter impreciso das ações de tudo 

e de todos cuja existência é externa à criação camoniana. Por outro lado, todos 

os verbos que têm a Máquina do Mundo como sujeito estão empregados no 

modo indicativo, o que revela o grau de exatidão e certeza que a define (“a 

máquina do mundo se entreabriu”; “Abriu-se majestosa e circunspecta”; “Abriu-

se em calma pura”; “assim me disse” (grifos da autora]). Assim como no início 

do poema - e como ocorre em Vidas secas -, nos versos finais do texto de 

Drummond, as orações embreadas são introduzidas pela conjunção “como”:  
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Mas, como eu relutasse em responder 
a tal apelo assim maravilhoso, 
pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio, 

[...] 

como defuntas crenças convocadas 
presto e fremente não se produzissem 
a de novo tingir a neutra face 

 

Deve-se observar ainda que há um único caso em que uma forma verbal 

com o sujeito oculto “eu” referindo-se ao eu lírico é empregada no modo 

indicativo. Trata-se da expressão “baixei os olhos” (primeiro verso da 30ª 

estrofe). O uso desse tempo verbal se justifica na medida em que tal expressão 

é a responsável por revelar finalmente a decisão do enunciador diante da 

Máquina do Mundo. 

Essa decisão já vinha sendo construída ao longo do texto e é mostrada 

mais claramente a partir do 24º terceto por meio de sugestões, mas é apenas no 

30º que ela se torna ação. Por isso, nesse caso, o modo indicativo é 

conscientemente eleito pelo eu lírico para expressar o grau de assertividade que 

a sua escolha adquire nesse momento. Nas duas últimas estrofes, a ação da 

Máquina do Mundo, que não perde seu caráter sublime por ter sido recusada, 

continua a ser enunciada no modo indicativo (grifo da autora): 

A treva mais estrita já pousara 
sobre a estrada de Minas, pedregosa, 
e a máquina do mundo, repelida, 

se foi miudamente recompondo 

 

É preciso notar também que, diferentemente dos casos de embreagem 

temporal a serem analisados em Vidas secas no próximo capítulo, no poema de 

Drummond, as sentenças embreadas não estabelecem relações de causalidade 

em com as orações seguintes. No início do texto, os verbos conjugados no 

pretérito do subjuntivo constroem a ambientação em que se dá a abertura da 

Máquina do Mundo, e não a causa de sua chegada. E nos tercetos finais, as 

formas verbais embreadas, em vez de explicitarem as causas que geraram a 
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atitude do enunciador, sugerem, gradativamente, a sua decisão de recusar a 

oferta recebida. 

Assim, conclui-se que a associação entre os verbos que descrevem as 

ações da Máquina do Mundo e modo indicativo, de um lado, e as formas verbais 

que possuem outros sujeitos e o modo subjuntivo, de outro, evidencia um 

contraste entre a invenção de Dante e o que se opõe a ela, uma vez que reforça 

o alto nível de certeza que caracteriza a Máquina do Mundo e a diferencia 

radicalmente dos seres humanos e demais elementos da natureza, definidos 

pela dúvida, pela hesitação e pela imperfeição. 

No próximo capítulo, as análises das sentenças embreadas de Vidas 

secas revelarão se, no romance de Graciliano, os casos de embreagem temporal 

partilham ou não dos traços de incerteza e imprecisão transmitidos pelo pretérito 

do subjuntivo em “A Máquina do Mundo”. 

Até aqui, este trabalho apresentou um ponto de vista predominantemente 

gramatical e sincrônico do emprego do modo subjuntivo na língua portuguesa. O 

capítulo 1 desta pesquisa dedicou-se a descrever usos desse tempo e modo 

verbal a partir da perspectiva de três gramáticas contemporâneas para verificar 

como se dá seu emprego atualmente. 

 Em seguida, analisou-se o poema “A Máquina do Mundo”, de Carlos 

Drummond de Andrade, texto constituído de usos muito recorrentes e produtivos 

da embreagem temporal com o pretérito do subjuntivo. O efeito de sentido de 

imprecisão, hesitação e dúvida provocado pelo pretérito do subjuntivo em “A 

Máquina do Mundo” é coerente com o que descrevem as gramáticas citadas no 

capítulo anterior, e é confirmado tanto pela narrativa do texto poético quanto pela 

natureza do eu lírico e da Máquina do Mundo. No capítulo que segue, será 

apresentada uma perspectiva histórica da língua portuguesa e também a análise 

das sentenças embreadas e controle de Vidas secas. 
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CAPÍTULO 3 

 

Este capítulo se inicia com um estudo que tratará de aspectos da história 

da língua portuguesa no que diz respeito a mudanças ocorridas no uso do 

pretérito do subjuntivo em sentenças causais ao longo do tempo. Embora o 

principal propósito deste trabalho sejam as repercussões geradas por um 

recurso de linguagem no texto literário, acredita-se que a abordagem diacrônica 

também tem muito a contribuir com a pesquisa.  

Em seguida, as sentenças embreadas e controle de Vidas secas serão 

analisadas com base no contexto da narrativa a que pertencem. Esse exame 

detido investigará quais são os efeitos de sentido produzidos pela embreagem 

temporal e em quais aspectos eles diferem dos efeitos provocados pelos tempos 

do indicativo nas sentenças controle.  

 

3.1 A perspectiva diacrônica  

  

 Tendo abordado o uso desse tempo verbal do ponto de vista 

contemporâneo, faz-se relevante destacar, ainda que de forma muito breve, a 

perspectiva histórica da língua portuguesa, pois a obra objeto deste trabalho foi 

publicada pela primeira vez há mais de 80 anos. Considerando que o português 

que Graciliano Ramos empregou em Vidas secas não é mais exatamente o 

mesmo falado e escrito atualmente no Brasil, é possível que, desde então, além 

de mudanças lexicais - de vocabulário - mais evidentes, tenha havido mudanças 

sintáticas que dizem respeito ao uso dos tempos e modos verbais. A abordagem 

diacrônica é evocada aqui para que ela possa contribuir com o estudo do 

pretérito do subjuntivo e dos efeitos de sentido que ele produz, acrescentando 

mais um olhar ao uso desse tempo verbal. 

 Por isso, antes de analisar a embreagem temporal a partir de uma 

perspectiva mais literária com base no enredo e na construção dos personagens 

de Vidas secas - o principal propósito desta pesquisa -, é preciso atentar para a 

história da língua. Embora este não seja um trabalho de cunho sociolinguístico 

ou historiográfico, acredita-se que o olhar diacrônico pode ajudar a esclarecer 

algumas ocorrências do pretérito do subjuntivo no romance. 
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 Na obra Gramática secundária da língua portuguesa, publicada em 1964, 

e na 3ª edição da Gramática histórica da língua portuguesa, também de 1964, o 

filólogo brasileiro Manuel Said Ali comenta o uso do pretérito imperfeito do 

indicativo e do subjuntivo em sentenças causais iniciadas pela conjunção 

“como”, mesmo caso das sentenças de Vidas secas aqui estudadas. Said Ali 

afirma que, em períodos anteriores da língua portuguesa, o emprego do pretérito 

do subjuntivo – modo que o autor chama de conjuntivo – nessa categoria de 

sentenças era comum e foi se tornando menos frequente com o passar do 

tempo. O fragmento transcrito a seguir pertence à Gramática secundária: 

 
Nas sentenças causais que têm a conjunção como, o falar de hoje 
costuma pôr (sic) o verbo no indicativo; para os atos passados 
emprega-se às vêzes (sic) o imperfeito do conjuntivo à imitação da 
linguagem antiga: 
 
Como todos se acham presentes, começaremos nossos trabalhos. 
Como não achasse [ou achou] mais que as fôlhas, amaldiçoou a 
figueira. 
Como não podiam suportar tão pesado fardo, desfizeram-se dêle. (ALI, 
1964, p. 170) 
 
 

Na Gramática histórica, Said Ali volta a afirmar que 

 
O português hodierno, construindo sentença causal de como, prefere 
o imperfeito do indicativo ao imperfeito do conjuntivo para os atos 
passados (...). Antigamente era mais freqüente (sic) o emprêgo (sic) do 
imperfeito do conjuntivo. (ALI, 1964, p. 334) 
 
 

Como exemplos desse uso em sentenças causais, o autor cita também 

na Gramática histórica:  

 

Como a tarde fosse serena e as arvores com gracioso ar se 
meneassem... lhe trouve aa memoria aquelle gracioso tempo 
(MORAIS, Palm. 1, 4 apud ALI, 1964, p. 334) – Como o gigante viesse 
folgado e fosse dos mais fortes do mundo... pelejava tam 
animosamente (MORAIS, Palm. 1, 60 apud ALI, 1964, p. 334) – Como 
não achasse mais que folhas [na figueira], amaldiçoou-a. (VIEIRA, 
Serm. 5, 540 apud ALI, 1964, p. 334) 
 
 

Essa informação histórica ajuda a justificar a ocorrência do pretérito do 

subjuntivo em duas sentenças de Vidas secas em que os efeitos de sentido de 

imprecisão, hesitação e incerteza, atribuídos a esse tempo verbal pelas 
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gramáticas contemporâneas, não são coerentes com o contexto da narrativa em 

que tais sentenças se inserem. 

A sentença “Como não se entendessem, sinha Vitória aludira, bastante 

azeda, ao dinheiro gasto pelo marido na feira, com jogo e cachaça” (RAMOS, 

2009, p. 41) aparece no capítulo 4, “Sinha Vitória”, quando a personagem se 

lembra de uma conversa que tivera com o marido sobre a possibilidade de 

comprar a cama de lastro de couro, tão desejada por ela. Fabiano calculara mal 

o dinheiro e o casal não chegou a um acordo sobre em quais despesas 

economizar para que sobrassem recursos para o móvel. A discordância entre 

eles leva sinha Vitória a se referir, ressentida, ao episódio narrado no capítulo 3, 

quando Fabiano desperdiçara dinheiro na bodega de seu Inácio. 

Já a sentença “Como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-se umas 

polegadas e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra” 

(RAMOS, 2009, p. 89), pertencente ao capítulo “Baleia”, narra a ocasião em que, 

após ter a parte traseira de seu corpo alcançada pelo tiro de Fabiano, a cachorra 

inicia um doloroso processo de agonia até morrer. Neste momento, sentindo o 

sol queimar seu pelo e já com os movimentos muito comprometidos, ela se 

esforça para se abrigar sob a discreta sombra de uma pedra próxima. 

Ambas as sentenças atestam a grande contribuição da perspectiva 

histórica da língua, sobretudo porque o recorte sincrônico parece não ser 

adequado para analisá-las. Não se pode afirmar, porém, que esse ponto de vista 

é suficiente para esclarecer todas as ocorrências do pretérito do subjuntivo em 

Vidas secas. Caso esse uso fosse apenas uma consequência da variação 

histórica - em que o autor emprega em seu texto formas verbais mais recorrentes 

no seu tempo -, não haveria como explicar a presença de 21 sentenças causais 

com o modo indicativo na obra. A coexistência de sentenças de estrutura causal 

com os dois modos verbais revela que, embora nenhum autor consiga ficar 

alheio às coerções da língua em que escreve, há uma motivação consciente para 

o uso do pretérito do subjuntivo somente em algumas ocorrências. Este trabalho 

busca mostrar que tais razões são de natureza literária, ou seja, são os 

elementos da narrativa que determinam o emprego dos tempos e modos verbais 

na maior parte dos casos. 



 

40 
 

A seguir, serão analisadas as sentenças embreadas e controle de Vidas 

secas com base em uma abordagem literária. Nesta parte da pesquisa, as 

sentenças serão estudadas a partir do contexto da narrativa em que elas se 

inserem. Assim, o enredo e a construção dos personagens envolvidos em cada 

cena serão os fatores mais relevantes para a interpretação da embreagem 

temporal e das suas repercussões na narração. 

 

3.2 Sentenças embreadas 

 

Nesta seção, serão analisadas as sentenças embreadas de Vidas secas, 

listadas abaixo, a fim de verificar se o pretérito do subjuntivo de fato produz um 

ou mais efeitos de sentido. Caso isso ocorra, pretende-se investigar se tal ou tais 

efeitos se repetem sistematicamente a ponto de ser possível generalizar as 

repercussões desse tempo e modo verbal na narrativa. 

Em todos os fragmentos enumerados abaixo, a sentença embreada está 

destacada em negrito, a oração causal está sublinhada e o verbo embreado 

aparece em itálico. 

 

(1) “O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. 

Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o 

pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. 

Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. 

Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, 

praguejando baixo” (RAMOS, 2009, p. 10, grifos da autora). 

 

(2) “Sinha Vitória andara para cima e para baixo, procurando em que desabafar. 

Como achasse tudo em ordem, queixara-se da vida” (ibidem, p. 40, grifos da 

autora). 

 

(3) “Tinham discutido, procurando cortar outras despesas. Como não se 

entendessem, sinha Vitória aludira, bastante azeda, ao dinheiro gasto pelo 

marido na feira, com jogo e cachaça. Ressentido, Fabiano condenara os 
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sapatos de verniz que ela usava nas festas, caros e inúteis” (ibidem, p. 41, grifos 

da autora). 

 

(4) “foi puxar a manga do vestido da mãe, desejando comunicar-se com ela. 

Sinha Vitória soltou uma exclamação de aborrecimento, e, como o pirralho 

insistisse, deu-lhe um cascudo.  

Retirou-se zangado, encostou-se num esteio do alpendre, achando o 

mundo todo ruim e insensato” (ibidem, p. 48, grifos da autora). 

 

(5) “Ele nunca tinha ouvido falar em inferno. Estranhando a linguagem de sinha 

Terta, pediu informações. Sinha Vitória, distraída, aludiu vagamente a certo lugar 

ruim demais, e como o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros” 

(ibidem, p. 55, grifos da autora). 

 

(6) “Sem motivo nenhum, o desgraçado tinha ido provocá-lo, pisar-lhe o pé. Ele 

se desviara, com bons modos. Como o outro insistisse, perdera a paciência, 

tivera um rompante. Consequência: facão no lombo e uma noite de cadeia” 

(ibidem, p. 77, grifos da autora). 

 

(7) “Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas sinha Vitória levou-os para 

a cama de varas, deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos: prendeu a 

cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do 

segundo. Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-

los, resmungando com energia” (ibidem, p. 86, grifos da autora). 

 

(8) “Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou a janela, esgueirou-se ao 

longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma 

ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, 

adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar as catingueiras, modificou a 

pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma 

perna de Baleia, que se pos a latir desesperadamente” (ibidem, p. 87, grifos da 

autora). 
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(9)  “Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e 

não as distinguiu: um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou 

morder Fabiano. Realmente não latia: uivava baixinho, e os uivos iam 

diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis. 

“Como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas 

e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra” (ibidem, p. 89, 

grifos da autora). 

 

(10) “Mas o cobrador da prefeitura chegara com o recibo e atrapalhara-o. 

Fabiano fingira-se desentendido: não compreendia nada, era bruto. Como o 

outro lhe explicasse que, para vender o porco, devia pagar imposto, tentara 

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

de carne. O agente se aborrecera, insultara-o, e Fabiano se encolhera” (ibidem, 

p. 95-96, grifos da autora). 

Observa-se que, nas sentenças (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) e (10), os 

verbos em itálico poderiam ser flexionados no pretérito perfeito ou mais-que-

perfeito do indicativo pois eles expressam ações pontuais anteriores (causas) às 

ações expressas pelo segundo verbo da frase.  

Nas sentenças (8) e (9), os verbos em itálico poderiam ser flexionados no 

pretérito imperfeito do indicativo pois, diferentemente dos tempos pretérito 

perfeito e pretérito mais-que-perfeito, que veiculam ações concluídas, o pretérito 

imperfeito expressa ações durativas. (GROSTEIN, A., 2014, p. 3-5) 

 

“Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele [menino 

mais velho] se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro 

cantos, zangado, praguejando baixo” (RAMOS, 2009, p. 10, grifo da 

autora). 

 

 Essa sentença refere-se a um acontecimento que ocorre no início do 

primeiro capítulo, “Mudança”, quando, durante a travessia da família de 
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retirantes pela caatinga em busca de um lugar para se instalarem, o menino mais 

velho cai no chão devido à sua exaustão. A caminhada dos sertanejos era longa, 

penosa e arriscada. A sede e a fome representavam ameaças constantes e 

quase tudo naquela paisagem sugeria a proximidade da morte: 

 
 

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas 
verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados 
e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam 
repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três 
léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos 
juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da catinga rala. 
(RAMOS, 2009, p. 9) 

 

 

 Nesse contexto, a repentina interrupção que o menino mais velho impôs 

à viagem do grupo constituía um risco para eles na medida em que os atrasava, 

e aborreceu Fabiano. A impaciência do vaqueiro o levou a tomar atitudes duras 

para com o menino. Primeiro, ele gritou com o filho ordenando que se levantasse. 

Uma vez que o menino não lhe obedeceu, o pai procurou estimulá-lo fisicamente 

tocando seu corpo, tentativa que também não gerou resultados. 

 

 
Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais 
velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão.  

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo 
resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno 
esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. 
Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se 
levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, 
zangado, praguejando baixo.  

A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de 
manchas brancas que eram ossadas.  

O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos 
moribundos.  

- Anda, excomungado. 

 

 

 Frente à impaciência de Fabiano, o mais esperado era que o menino 

atendesse à sua ordem. Porém ele permaneceu prostrado no solo. É justamente 

essa quebra de expectativa quanto à conduta da criança que justifica o emprego 

do pretérito do subjuntivo no verbo “acontecer”. Esse tempo verbal indica que, 
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neste caso, o que de fato ocorreu não era a alternativa mais previsível dentre as 

ações possíveis para o menino mais velho. 

  

 

“Como [sinha Vitória] achasse tudo em ordem, queixara-se da vida”  

(RAMOS, 2009, p. 40, grifo da autora). 

 

Essa sentença é retirada da cena que descreve uma ação pontual, ocorre 

no momento em que sinha Vitória está aborrecida devido à discussão que tivera 

com Fabiano a respeito da cama de lastro de couro, objeto de seu desejo 

permanente: “Sinha Vitória tinha amanhecido nos seus azeites. Fora de 

propósito, dissera ao marido umas inconveniências a respeito da cama de varas” 

(RAMOS, 2009, p. 40). Infeliz, ela deseja externar sua insatisfação e, para isso, 

busca um fato concreto sobre o qual se queixar, mas, uma vez que “acha tudo 

em ordem”, não encontra outra alternativa a não ser reclamar da própria vida: 

 

 
Como achasse tudo em ordem, queixara-se da vida. (...). Avizinhou-se 
da janela baixa da cozinha, viu os meninos, entretidos no barreiro, 
sujos de lama, fabricando bois de barro, que secavam ao sol, sob o pé 
de turco, e não encontrou motivo para repreendê-los. (RAMOS, 2009, 
p. 40) 
 

 
 

 Neste ponto da análise, é necessário rever as diferentes acepções do 

verbo “achar”. Um dos sentidos possíveis é o de “encontrar”, “ver”, “deparar-se 

com”, “constatar”, “perceber”, “reparar”, significado que tem uma carga maior de 

objetividade, na medida em que, de acordo com essa acepção, “achar tudo em 

ordem” depende unicamente da observação de sinha Vitória do espaço que a 

cerca. 

 No entanto, “achar” também possui o sentido de “julgar”, “considerar”, “ter 

impressão ou opinião sobre algo”, acepção que possui um maior traço de 

subjetividade, uma vez que pode ser interpretada como sinônimo de “opinião ou 

julgamento pessoal”. Se se adotar este último sentido para o verbo “achar” na 

sentença em questão, o emprego do modo subjuntivo se justifica, visto que sinha 

Vitória não parece estar segura quanto ao julgamento de que tudo estava em 
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ordem, mas, pelo contrário, ela parece vacilar no que diz respeito a esse 

julgamento e relativizar a aparente ordem mencionada no texto.  

 A embreagem temporal na sentença em questão obriga o leitor a repensar 

as relações estabelecidas entre as orações, na medida em que ela evidencia 

uma ironia segundo a qual, a princípio, pode parecer que o fato de sinha Vitória 

se queixar da vida é consequência do fato de ela achar tudo em ordem. Porém, 

é nítido que nem tudo está bem, a personagem não julga que esteja tudo em 

ordem dada a vida repleta de privações de toda espécie que ela e sua família 

levam. Feita essa análise e discutidas as possíveis acepções do verbo “achar”, 

pode-se afirmar que sinha Vitória tem razões para se queixar da vida 

encontrando “tudo em ordem” ou não, já que, ainda que o seu entorno se 

encontre em ordem, ela não partilha da opinião de que esteja tudo bem. 

 Dessa forma, nesta sentença, o pretérito imperfeito do subjuntivo produz 

o efeito de imprecisão e surpresa, visto que se nota certa hesitação no 

julgamento de sinha Vitória quanto ao suposto caráter ordenado da situação. Ela 

não encontra razões para repreender os filhos nem constata indícios claros de 

desordem na casa, mas não demonstra estar segura sobre a avaliação positiva 

que faz de seu entorno naquele momento específico. Tal avaliação é um tanto 

surpreendente devido ao contraste que estabelece com o contexto de 

numerosas e severas privações materiais em que vive a personagem. O 

conhecimento que já se tem sobre a vida dos protagonistas neste momento da 

narrativa leva o leitor a concluir que o julgamento positivo de sinha Vitória só 

pode mesmo se referir à sua realidade mais circunstancial e imediata, mas 

jamais poderia se aplicar ao seu contexto de vida como um todo. 

Para compreender os comportamentos das crianças da família de 

sertanejos que protagoniza o romance e para argumentar em favor da tese que 

se vai defender nas duas próximas sentenças a serem analisadas, é preciso 

retomar uma importante informação que o narrador dá sobre o menino mais novo 

e o menino mais velho no capítulo “Festa”: 
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Os dois meninos espiavam os lampiões e adivinhavam casos 
extraordinários. Não sentiam curiosidade, sentiam medo, e por isso 
pisavam devagar, receando chamar a atenção das pessoas. 
Supunham que existiam mundos diferentes da fazenda, mundos 
maravilhosos na serra azulada. Aquilo, porém, era esquisito. Como 
podia haver tantas casas e tanta gente? Com certeza os homens iriam 
brigar. Seria que o povo ali era brabo e não consentia que eles 
andassem entre as barracas? Estavam acostumados a aguentar 
cascudos e puxões de orelhas. Talvez as criaturas desconhecidas não 
se comportassem como sinha Vitória, mas os pequenos retraíam-se, 
encostavam-se às paredes, meio encandeados, os ouvidos cheios de 
rumores estranhos. (RAMOS, 2009, p. 74) 

Nessa passagem, fica claro certo receio que as crianças têm da mãe, motivadas 

pela recorrência e pelo vigor com que são repreendidas por ela. 

 A experiência que os meninos têm com as reações impacientes de sinha 

Vitória influencia suas atitudes. Isso pode ser notado na ocasião em que, mesmo 

cogitando que nem todas as pessoas tivessem os mesmos comportamentos 

explosivos de sua mãe, ainda assim as crianças se sentem inseguras, acuadas 

e amedrontadas na festa de Natal na cidade, postura essa que, naturalmente, 

também se manifesta na sua relação cotidiana com sinha Vitória, como se 

revelará nas duas análises a seguir. 

“Sinha Vitória soltou uma exclamação de aborrecimento, e, como o 

pirralho [menino mais novo] insistisse, deu-lhe um cascudo” (RAMOS, 

2009, p. 48, grifo da autora). 

O acontecimento que gera essa sentença compõe o capítulo “O Menino 

Mais Novo”. Ao admirar-se com a habilidade de Fabiano como vaqueiro após 

assistir ao pai ser bem-sucedido em uma movimentação arriscada montado 

numa égua alazã, o menino mais novo se dirige a Baleia para compartilhar com 

ela seu entusiasmo e seu fascínio pelo pai, mas a cachorra não lhe dá a atenção 

exigida. Ofendida, a criança procura a mãe para ver a sua reação diante da 

aparente façanha de Fabiano. Depois da segunda vez que o menino pede sua 

atenção, sinha Vitória demonstra seu desagrado repreendendo-o fisicamente, o 

que o deixa indignado: 
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Sinha Vitória cachimbava tranquila no banco do copiar, catando 
lêndeas no filho mais velho. Não se conformando com semelhante 
indiferença depois da façanha do pai, o menino foi acordar Baleia, que 
preguiçava, a barriguinha vermelha descoberta, sem-vergonha. A 
cachorra abriu um olho, encostou a cabeça à pedra de amolar, bocejou 
e pegou no sono de novo.  

Julgou-a estúpida e egoísta, deixou-a, indignado; foi puxar a 
manga do vestido da mãe, desejando comunicar-se com ela. Sinha 
Vitória soltou uma exclamação de aborrecimento, e, como o pirralho 
insistisse, deu-lhe um cascudo.  

Retirou-se zangado, encostou-se num esteio do alpendre, 
achando o mundo todo ruim e insensato. (RAMOS, 2009, p. 48) 

 Quando o narrador descreve a segunda tentativa de o menino mais novo 

chamar a atenção da mãe, ele usa o verbo “insistir” no pretérito do subjuntivo. 

Assim como ocorre na sentença analisada anteriormente, neste caso, o tempo e 

o modo verbal empregados também expressam o traço inesperado da ação de 

insistir. Essa interpretação é justificada pelo medo que os meninos têm das 

costumeiras broncas e cascudos da mãe, sentimento explicitado no capítulo 

“Festa”. Uma vez que o filho costuma temer as repreensões de sinha Vitória, não 

é de se esperar que ele seja insistente ao pedir a atenção de sua mãe. 

 Nesta cena, deve-se observar ainda que, antes de o menino procurar 

sinha Vitória, ela já dava mostras de que, ocupada com as lêndeas do outro filho, 

não havia notado a ação de Fabiano montado na égua. Além disso, no momento 

em que o menino o mais novo insiste pela atenção da mãe, ela já havia 

demonstrado impaciência de forma mais explícita quando “soltou uma 

exclamação de aborrecimento” (RAMOS, 2009, p. 48), mas, mesmo assim, o 

filho tenta mais uma vez. Diante desses sinais de que suas tentativas não 

surtiriam efeito, é um tanto surpreendente que o menino mais novo insistisse 

para se comunicar com sinha Vitória. 

 O receio que tinha da mãe e as condições desfavoráveis em que o menino 

mais novo estava quando insistiu pela sua atenção permitem afirmar que essa 

insistência da criança não se deu de forma ostensiva. Provavelmente, ela foi, 
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antes, uma tentativa discreta e hesitante devido aos indícios que sinha Vitória já 

dava de que a atitude do filho seria malsucedida. 

 Assim, além do caráter imprevisível conferido à ação de insistir pelo 

pretérito do subjuntivo, acrescenta-se a ele o traço de imprecisão, que marca a 

insegurança do personagem nessa cena. 

 

“Sinha Vitória, distraída, aludiu vagamente a certo lugar ruim demais, e 

como o filho [menino mais velho] exigisse uma descrição, encolheu os 

ombros” (RAMOS, 2009, p. 55, grifo da autora). 

 

Essa sentença integra o capítulo “O Menino Mais Velho”, no qual, desde 

o primeiro período, o narrador já anuncia que, de forma semelhante ao que 

ocorre na cena analisada anteriormente, o episódio a ser descrito sucedeu 

devido à recusa de sinha Vitória em responder satisfatoriamente a uma pergunta 

que o filho lhe fez, gerando uma grande frustração na criança. O menino mais 

velho, ao ouvir sinha Terta pronunciar a palavra “inferno”, até então 

desconhecida para ele, questiona a mãe sobre o seu significado: 

 

 
Deu-se aquilo porque sinha Vitória não conversou um instante 

com o menino mais velho. Ele nunca tinha ouvido falar em inferno. 
Estranhando a linguagem de sinha Terta, pediu informações. Sinha 
Vitória, distraída, aludiu vagamente a certo lugar ruim demais, e como 
o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros. (RAMOS, 2009, 
p. 55) 

 
 
 

 Nota-se nessa passagem que, mesmo distraída, a mãe procura responder 

ao filho, ainda que de maneira vaga e apenas alusiva. Insatisfeito, o menino pede 

a ela uma resposta mais precisa, ao que a mãe reage silenciosamente, com um 

simples encolher de ombros, revelando constrangimento frente à cobrança da 

criança. 

 Diferentemente da sentença anterior, nesta, a hipótese da imprecisão 

provocada pelo pretérito do subjuntivo não se aplica devido ao sentido bastante 

categórico do verbo “exigir”, em oposição a “insistir”, termo conciliável com o 



 

49 
 

traço de hesitação. O verbo “exigir” é mais assertivo que, por exemplo, “pedir” 

ou “solicitar”, palavras que o narrador poderia ter empregado no seu lugar pelo 

fato de terem sentidos próximos, mas que têm graus de assertividade distintos. 

 A forma como os dicionários Michaelis e Priberam da língua portuguesa 

definem esses verbos comprova mais objetivamente essa diferença entre eles:  

 
Pedir: fazer pedidos; rogar; solicitar algo de maneira insistente; 
implorar; suplicar. (Michaelis) 
Solicitar: tratar de obter; ir atrás de; buscar; procurar; pedir algo com 
educação ou segundo normas ou leis vigentes. (Michaelis) 
Exigir: reclamar ou requerer em função de direito legítimo ou suposto; 
impor como obrigação ou dever; pedir ou mandar de forma autoritária; 
determinar que se faça algo. (Michaelis) 
Pedir: fazer pedido; requerer; solicitar. (Priberam) 
Solicitar: tentar obter algo; buscar; procurar; requerer. (Priberam) 
Exigir: reclamar; ordenar imperiosamente. (Priberam) 
 
 

 
 As acepções fornecidas por esses dicionários evidenciam o caráter mais 

categórico do verbo “exigir” em relação aos outros. Isso revela que esse verbo 

não pode ser usado para transmitir incerteza, pois a exigência pressupõe um 

pedido preciso, necessário, em tom de cobrança, o que leva, neste caso, a 

descartar a hipótese segundo a qual o menino mais velho teria questionado a 

mãe discretamente. 

 Também é digno de nota nesta cena o contraste entre a solicitação 

exigente da criança e a reação tímida de sinha Vitória de encolher os ombros, 

principalmente porque esta atitude parte de uma personagem que costuma 

reagir violentamente até mesmo às pequenas importunações dos filhos, o que 

reforça a consternação dela diante da indagação do menino mais velho. 

Quando a criança voltou a questionar a mãe, “sinha Vitória falou em 

espetos quentes e fogueiras” (RAMOS, 2009, p. 55) como uma forma de 

responder um pouco mais satisfatoriamente à pergunta do menino. A imagem 

criada por ela se parece muito com a paisagem árida e com o clima quente da 

caatinga. A postura acuada da mãe diante do questionamento que lhe foi feito 

decorre do caráter um tanto irônico da pergunta do filho. Curioso para saber o 

significado da palavra até então desconhecida, o menino mais velho não percebe 
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que, de acordo com a definição dada por sinha Vitória, o conceito de inferno se 

assemelha ao contexto em que ele e sua família vivem, de modo que, mesmo 

sem ter consciência, ele já vive uma realidade muito próxima da noção de 

inferno, caracterizada pelo calor escaldante e pela carência absoluta. 

 Nesta passagem e na anterior chama a atenção também a recorrência 

das reações corporais de sinha Vitória. Desprovida dos recursos da expressão 

verbal e da argumentação, ela invariavelmente recorre a cascudos, cocorotes, 

encolher de ombros e outras manifestações físicas para repreender os filhos ou 

para conter suas demandas. 

  

Uma vez descartada a hipótese da imprecisão como efeito de sentido 

gerado pelo pretérito do subjuntivo nesta sentença, para se compreender a razão 

do uso desse tempo verbal neste caso, deve-se acrescentar à informação dada 

sobre os irmãos no capítulo “Festa” - apresentada anteriormente - o que o 

narrador declara a respeito do menino mais velho, especificamente, alguns 

parágrafos depois da sentença que está sendo analisada, ainda no mesmo 

capítulo:  

Não acreditava que um nome tão bonito servisse para designar 
coisa ruim. E resolvera discutir com sinha Vitória. Se ela houvesse dito 
que tinha ido ao inferno, bem. Sinha Vitória impunha-se, autoridade 
visível e poderosa. Se houvesse feito menção de qualquer autoridade 
invisível e mais poderosa, muito bem. Mas tentara convencê-lo dando-
lhe um cocorote, e isto lhe parecia absurdo. Achava as pancadas 
naturais quando as pessoas grandes se zangavam, pensava até que a 
zanga delas era a causa única dos cascudos e puxavantes de orelhas. 
Esta convicção tornava-o desconfiado, fazia-o observar os pais antes 
de se dirigir a eles. (RAMOS, 2009, p. 59) 

 

 Esse fragmento evidencia a cautela que o menino mais velho tinha ao 

abordar os pais devido receio de ser repreendido por eles. O filho reconhecia a 

autoridade e o poder de sinha Vitória e considerava naturais as repreensões de 

que era vítima mesmo quando tinha consciência de que elas eram arbitrárias. 

 Com base nesses dados que o narrador revela sobre o menino mais 

velho, mais uma vez, não é de se esperar que ele pedisse à mãe 
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esclarecimentos sobre o significado da palavra “inferno” pela segunda vez. A 

atitude da criança difere da expectativa criada pelo leitor na medida em que, 

mesmo consciente da alta probabilidade de impacientar sinha Vitória, ainda 

assim, o menino arrisca persistir em sua pergunta. Essa interpretação confirma, 

novamente, a hipótese de que, também nesta sentença, o pretérito do subjuntivo 

realça o traço inesperado da ação enunciada nesse tempo verbal. 

 

“Como os pequenos [menino mais novo e menino mais velho] 

resistissem, [sinha Vitória] aperreou-se e tratou de subjugá-los, 

resmungando com energia” (RAMOS, 2009, p. 86, grifo da autora). 

 

 Esta interação entre sinha Vitória e os filhos ocorre no capítulo “Baleia”. 

Fabiano nota que a cachorra está apresentando sintomas de hidrofobia e, 

observando que sua saúde não melhorava, com pesar, ele decide sacrificá-la 

com um tiro de espingarda, tomando o cuidado de carregar a arma devidamente 

para que os tiros não aumentassem nem prolongassem o sofrimento da cadela:  

 
 

A cachorra Baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o 
pêlo (sic) caíra-lhe em vários pontos, as costelas avultavam num fundo 
róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de 
moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe 
a comida e a bebida. [...] 
 Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de 
pederneira, lixou-a, limpou-a com o saca-trapo e fez tenção de carregá-
la bem para a cachorra não sofrer muito. (RAMOS, 2009, p. 85) 
 
 
 

 Estranhando os modos do pai, o menino mais novo e o menino mais velho 

desconfiam de que algo ruim está prestes a acontecer com Baleia e se 

desesperam: 

 
Sinha Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos 

assustados, que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir 
a mesma pergunta:  

- Vão bulir com a Baleia?  
Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho, os modos de Fabiano 

afligiam-nos, davam-lhes a suspeita de que Baleia corria perigo. 
(RAMOS, 2009, p. 86) 
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Neste momento, o narrador relembra a relação de afeto entre as crianças 

e o animal, o que justifica a inquietação delas: 

 
 

Ela era como uma pessoa da família: brincavam juntos os três, para 
bem dizer não se diferençavam, rebolavam na areia do rio e no estrume 
fofo que ia subindo, ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. (RAMOS, 
2009, p. 86) 
 

 

 Embora também lamente pelo sacrifício de Baleia, sinha Vitória repreende 

os filhos, fecha-se com eles no quarto e tapa-lhes os ouvidos para que eles não 

escutassem os tiros da espingarda de Fabiano nem os latidos da cachorra: 

 

 
Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas sinha Vitória levou-
os para a cama de varas, deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os 
ouvidos: prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou 
as mãos nas orelhas do segundo. (RAMOS, 2009, p. 86) 
 

 

Deve-se notar que, apesar dos gestos violentos de sinha Vitória, o que ela 

deseja nesta cena é proteger os meninos da dor causada pela morte da cadela. 

 Ao descrever o esforço da mãe para conter a agitação das crianças, o 

narrador diz: “Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-

los, resmungando com energia” (RAMOS, 2009, p. 86). É o emprego do verbo 

“resistir” no pretérito do subjuntivo em vez de no pretérito perfeito ou no pretérito 

mais-que-perfeito do indicativo (“resistiram”, “haviam resistido” ou “tinham 

resistido”) que gera estranhamento nessa sentença. 

 Conhecido o afeto que os meninos nutrem por Baleia, não se pode dizer 

que a resistência deles é inesperada. Devido à sua identificação com a amiga, o 

medo provocado pela ameaça de perdê-la é natural e previsível. Embora seja 

esperada, o contexto em que a família se encontra neste capítulo da obra indica 

que a resistência das crianças não foi ostensiva. O que leva a concluir isso é o 

medo que os filhos sentem de sinha Vitória, descrito no capítulo “Festa”, 

anteriormente mencionado neste trabalho. 

 Após algumas repreensões que os meninos haviam recebido da mãe, 

provavelmente, neste momento, eles já soubessem que, quanto mais obstinada 
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a sua desobediência aos comandos de sinha Vitória, mais dura seria a sua 

punição. Por isso, as experiências desagradáveis dos filhos com os castigos da 

mãe permitem afirmar que, apesar da preocupação com Baleia, o receio em 

relação a sinha Vitória também repercute na resistência das crianças, 

contribuindo para abrandá-la naquele instante.  

Nesta sentença, portanto, é o uso embreado do pretérito do subjuntivo o 

responsável por imprimir as noções de imprecisão e de abrandamento da 

assertividade à resistência dos meninos. 

 

“Como o outro [soldado amarelo] insistisse, [Fabiano] perdera a 

paciência, tivera um rompante” (RAMOS, 2009, p. 77, grifo da autora). 

 

Esta sentença aparece no capítulo “Festa”, quando Fabiano lembra-se de 

uma experiência que tivera com o soldado amarelo, narrada capítulos antes, em 

“Cadeia”. Trata-se do episódio em que os personagens se encontram na cidade. 

Movido pelo desejo de aproveitar-se da condição de submissão e pobreza 

material do vaqueiro, o soldado amarelo cria um pretexto arbitrário para castigar 

Fabiano fisicamente e fazê-lo passar uma noite na cadeia, abusando, assim, de 

sua autoridade como representante do governo. 

O sertanejo fora à feira da cidade com dinheiro contado para comprar 

mantimentos pedidos por sinha Vitória. Encontrando-o na rua, em frente à 

bodega de seu Inácio, o cabo o convidou para jogar baralho. Mesmo sabendo 

que não dispunha de dinheiro de sobra para apostar no jogo, acuado diante da 

autoridade e inábil com as palavras para negar-lhe o convite educadamente, 

Fabiano acaba por aceitar a proposta: 

 
Nesse ponto um soldado amarelo aproximou-se e bateu 

familiarmente no ombro de Fabiano:  
- Como é, camarada? Vamos jogar um trinta-e-um lá dentro?  
Fabiano atentou na farda com respeito e gaguejou, procurando 

as palavras de seu Tomás da bolandeira:  
- Isto é. Vamos e não vamos. Quer dizer. Enfim, contanto, etc. 

É conforme.  
Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, que era autoridade 

e mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Tinha muque e 
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substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. 
(RAMOS, 2009, p. 28) 

 
 

 

Logo no início do jogo, notando que perderia dinheiro ali e com medo de 

desagradar a esposa, o vaqueiro levantou-se da mesa irritado e foi embora sem 

se despedir dos jogadores. O soldado amarelo, indignado, foi atrás dele e, já fora 

da bodega, deu-lhe um empurrão ao qual o ele não reagiu. O policial precisou 

provocá-lo pela segunda vez para que o outro reagisse. Ainda incapaz de 

encontrar um motivo para punir Fabiano, a autoridade o insultou e pisou no seu 

pé. Somente depois de o soldado amarelo insistir nesse gesto é que o sertanejo 

não conseguiu conter sua impaciência e proferiu um xingamento à mãe do seu 

agressor. 

 

 
- Desafasta, bradou o polícia.  
E insultou Fabiano, porque ele tinha deixado a bodega sem se 

despedir.  
- Lorota, gaguejou o matuto. Eu tenho culpa de vossemecê 

esbagaçar os seus possuídos no jogo?  
Engasgou-se. A autoridade rondou por ali um instante, 

desejosa de puxar questão. Não achando pretexto, avizinhou-se e 
plantou o salto da reiúna em cima da alpercata do vaqueiro.  

- Isso não se faz, moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja 
que mole e quente é pé de gente.  

O outro continuou a pisar com força. Fabiano impacientou-se 
e xingou a mãe dele. Aí o amarelo apitou, e em poucos minutos o 
destacamento da cidade rodeava o jatobá.  

- Toca pra frente, berrou o cabo. (RAMOS, 2009, p. 30-31) 
 
 
 

Essa foi a razão forjada arbitrariamente pelo cabo para levar o vaqueiro 

para a cadeia e bater nele. Nesta cena, é digna de nota a desproporção entre as 

provocações do soldado amarelo e as reações de Fabiano nas poucas vezes em 

que ele reage. Às agressões físicas do policial, o sertanejo responde apenas 

verbalmente e, na maioria das vezes, de forma educada devido ao respeito que 

ele nutria pelos representantes do governo. 

Ao lembrar-se desse incidente no capítulo “Festa”, em discurso indireto 

livre, na sentença sob análise - “Como o outro [soldado amarelo] insistisse, 

[Fabiano] perdera a paciência, tivera um rompante” - o narrador se refere à 

insistência da autoridade em perturbar o vaqueiro, e à reação intempestiva deste 
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quando xingou a mãe do outro. A obstinação do soldado amarelo em provocar 

Fabiano é incompatível com a noção de imprecisão. Pelo contrário, as inúmeras 

tentativas de causar a ira do sertanejo evidenciam a convicção com a qual o 

policial o oprime. Embora seja assertiva, a insistência da autoridade é 

inesperada. Após o vaqueiro conter sua irritação por diversas vezes e deixar 

claro ao soldado amarelo que não revidaria suas provocações, ainda assim, o 

cabo continuou a agredi-lo. Fabiano revela não ser uma boa pessoa em quem 

buscar um pretexto para punir dado o seu caráter notadamente subserviente. 

Diante de tais demonstrações de sua personalidade servil e resignada, a 

insistência do policial em perturbá-lo surpreende. Nesta ocorrência, mais uma 

vez, a surpresa da ação é expressa pelo pretérito do subjuntivo, neste caso, no 

verbo “insistir”. 

 

“Como o animal [Baleia] estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, 

[Fabiano] adiantou-se mais alguns passos”  

(RAMOS, 2009, p. 87, grifos da autora). 

 

Essa cena se dá no momento em que Fabiano se prepara para sacrificar 

Baleia com um tiro de espingarda, temeroso de que ela transmitisse hidrofobia a 

seus filhos depois de notar na cachorra sintomas da doença. Ocorre que, nesse 

momento, a posição de Baleia diante da mira do vaqueiro é imprecisa. A 

cachorra oscila, não se encontra imóvel e, por isso, não representa um alvo ideal 

para a espingarda de seu dono. Pode-se supor que, ora ela se encontra diante 

da mira certeira da espingarda, ora não mais, alterando o posicionamento de seu 

corpo em relação ao olhar de Fabiano.  A posição desfavorável de Baleia causa 

insegurança no vaqueiro quanto ao melhor ângulo para atirar nela, de modo que 

ele não consegue dar um tiro certeiro capaz de sacrificar a cachorra rapidamente 

sem causar-lhe mais dor. Assim, Fabiano acaba por ferir a parte traseira do corpo 

de Baleia, o que inutiliza uma de suas patas, mas não provoca sua morte 

instantaneamente, prolongando sua agonia: 

 
 

Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom 
alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar as catingueiras, 
modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos 
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traseiros e inutilizou uma perna de Baleia, que se pôs a latir 
desesperadamente. (RAMOS, 2009, p. 87-88) 

 
 
 

A hesitação e a insegurança que marcam Fabiano nesta cena são 

compartilhadas por Baleia, uma vez que a cachorra desconfia da intenção do 

dono: 

 

A cachorra espiou o dono desconfiada, enroscou-se no tronco e foi-se 
desviando, até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, 
mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, 
Fabiano saltou a janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, 
deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. 
(RAMOS, 2009, p. 87) 
 
 
 

A incerteza e a hesitação de Fabiano ao verificar a posição pouco 

favorável de Baleia e a imprecisão dos movimentos da cachorra são expressos 

e intensificados pelo emprego do subjuntivo nos verbos “estar” e “apresentar” - 

que indicam ações durativas, não pontuais -, modo esse que expressa 

imprecisão e incerteza. 

 

“Como o outro [agente da prefeitura] lhe explicasse que, para vender 

porco, devia pagar imposto, [Fabiano] tentara convencê-lo de que ali não 

havia porco, havia quartos de porco, pedaços de carne”  

(RAMOS, 2009, p. 95-96, grifo da autora). 

 

Esta breve conversa entre Fabiano e o agente da prefeitura é descrita no 

capítulo “Contas”, parte em que se narra uma situação de opressão praticada 

pelo patrão contra o vaqueiro. Fabiano vai à cidade receber o pagamento por 

seu trabalho e, alegando cobrança de juros, o patrão paga-lhe um valor menor 

do que aquele que sinha Vitória havia calculado. Mesmo confiando nas contas 

da esposa, acuado, o empregado acaba por ceder ao argumento do chefe devido 

ao medo de perder seu emprego na fazenda, pois, provavelmente, não 

encontraria facilmente outro lugar para trabalhar e sua renda já era quase 

insuficiente para prover a sobrevivência de sua família. 
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No dia seguinte Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio 
notou que as operações de sinha Vitória, como de costume, diferiam 
das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual: a diferença 
era proveniente de juros. [...] 

O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o 
vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda.  

Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem. Não 
era preciso barulho não. Se havia dito palavra à-toa, pedia desculpa. 
Era bruto, não fora ensinado. Atrevimento não tinha, conhecia o seu 
lugar. Um cabra. Ia lá puxar questão com gente rica? Bruto, sim senhor, 
mas sabia respeitar os homens. (RAMOS, 2009, p. 94-95) 

 
 

 Apesar de se desculpar humildemente com o patrão por ter questionado, 

a princípio, o valor recebido, os pensamentos de Fabiano, enunciados em 

discurso indireto livre, demonstram que ele tem plena consciência da exploração 

de que é vítima: 

 

 
Não podia dizer em voz alta que aquilo era um furto, mas era. 
Tomavam-lhe o gado quase de graça e ainda inventavam juro. Que 
juro! O que havia era safadeza.  

- Ladroeira.  
Nem lhe permitiam queixas. Porque reclamara, achara a coisa 

uma exorbitância, o branco se levantara furioso, com quatro pedras na 
mão. Para que tanto espalhafato?  

- Hum! hum! (RAMOS, 2009, p. 95) 
 
 
 

 Nesse contexto de opressão, assim que o vaqueiro se despede do patrão 

custando a resignar-se com a injustiça que acabara de sofrer, ele se lembra de 

outra ocasião em que fora explorado. Anos antes, Fabiano matara um porco e 

fora vendê-lo na cidade, mas foi abordado por um agente da prefeitura que lhe 

cobrou pela venda um imposto com o qual o vaqueiro não tinha condições de 

arcar. Sem compreender a cobrança do fiscal prontamente, Fabiano se mostra 

inseguro. O agente lhe informa da necessidade de pagar imposto sobre a venda 

do porco, ao qual o vaqueiro responde com um argumento ingênuo. A breve 

interação entre Fabiano e o cobrador da prefeitura é descrita da seguinte forma: 

“Como o outro lhe explicasse que, para vender porco, devia pagar imposto, 

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

de carne” (RAMOS, 2009, p. 95-96). Nessa sentença, chama a atenção o 

emprego do verbo “explicar” no pretérito do subjuntivo em vez de no pretérito 

mais-que-perfeito do indicativo (“explicara”, “havia explicado” ou “tinha 

explicado”). 
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 Na cena em questão, cria-se a expectativa de que o fiscal justifique sua 

cobrança diante da demonstração do outro de que não a havia compreendido. 

Além de esclarecer o motivo da abordagem, essa é uma oportunidade que 

Fabiano dá ao funcionário do governo de manifestar seu autoritarismo. O caráter 

autoritário do agente sugere que sua resposta para o vaqueiro foi imprecisa, o 

que reflete sua má vontade. A arbitrariedade da abordagem somada à carência 

material e à falta de escolarização de Fabiano desestimulam o fiscal a justificar 

a cobrança detalhadamente, nos termos da lei, reforçando, dessa forma, seu 

abuso de poder. 

A embreagem temporal na forma verbal “explicasse” cria o efeito de 

sentido de imprecisão, operando uma espécie de enfraquecimento do sentido do 

verbo “explicar”. O pretérito do subjuntivo nessa sentença dá a entender que o 

agente da prefeitura não explicou de fato a razão da cobrança de juros. Sua 

resposta, na verdade, não esclareceu a dúvida de Fabiano, isto é, não foi uma 

explicação de fato, mas uma exposição sem fundamento. Assim, nota-se que o 

traço de imprecisão é conferido à fala do funcionário da prefeitura, marcada por 

má vontade, autoritarismo e abuso de poder. 

Após analisar as sentenças embreadas de Vidas secas no contexto em 

que elas ocorrem, observou-se que, nelas, o pretérito do subjuntivo cria o efeito 

de imprecisão ou de imprevisibilidade da ação ou do estado enunciado pelo 

verbo embreado. Em alguns casos, ambos os efeitos se aplicam à mesma forma 

verbal. 

 

 

3.3 Sentenças controle 

 

A seguir, serão analisadas as sentenças de Vidas secas chamadas neste 

trabalho de sentenças controle, ou seja, as sentenças não embreadas de 

estrutura causal em que o verbo da primeira oração é flexionado nos tempos do 

modo indicativo, em oposição às sentenças embreadas. O propósito desta 

análise é verificar objetivamente se os resultados obtidos por meio do estudo do 

outro grupo de sentenças se repetem neste grupo ou não.  
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Seguem enumeradas abaixo as 21 sentenças controle na ordem em que 

aparecem no romance. Os fragmentos que contêm as sentenças não embreadas 

sob análise aparecem em negrito, as orações causais estão sublinhadas, e os 

verbos que - em oposição aos embreados - são flexionados no modo indicativo 

vêm destacados em itálico. A análise remeterá à numeração de cada uma delas 

e se organizará em capítulos. Para melhor examiná-las, será fornecido o 

contexto no qual aparecem no romance: será informado o número do capítulo, 

seu título e um pequeno relato que visa a inserir a sentença na passagem de 

onde foi retirada.  

 

(1)          “Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado 

bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas” 

(RAMOS, 2009, p. 9, grifos da autora).  

(2)          “Sinha Vitória beijava o focinho de Baleia, e como o focinho estava 

ensangüentado (sic), lambia o sangue e tirava proveito do beijo” 

(ibidem, p. 14, grifos da autora). 

(3)          “Baleia agitava o rabo, olhando as brasas. E como não podia 

ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de 

mastigar os ossos” (ibidem, p. 16, grifos da autora).  

(4)           “Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos 

ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, 

descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se 

cabra” (ibidem, p. 18, grifos da autora).  

(5)            “Só faltava uma cama. Era o que aperreava sinha Vitória. Como já 

não se estazava em serviços pesados, gastava um pedaço da noite 

parafusando” (ibidem, p. 45, grifos da autora).  

(6)           “Não podia sentir dor excessiva. E como nunca se impacientava, 

continuou a pular, ofegando, chamando a atenção do amigo. Afinal 

convenceu-o de que o procedimento dele era inútil” (ibidem, p. 57, grifos 

da autora). 

(7)           “Como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões 

complicadas, repetia as sílabas, imitava os berros dos animais, o 
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barulho do vente, o som dos galhos que rangiam na catinga, 

roçando-se” (ibidem, p. 59, grifos da autora). 

(8)            “Como os recursos de expressão eram minguados, tentavam 

remediar a deficiência falando alto” (ibidem, p. 64, grifos da autora).  

(9)            “Fabiano tornou a esfregar as mãos e iniciou uma história bastante 

confusa, mas como só estavam iluminadas as alpercatas dele, o 

gesto passou despercebido” (ibidem, p. 64, grifos da autora).  

(10)          “Fabiano estava contente e esfregava as mãos. Como o frio era 

grande, aproximou-as das labaredas” (ibidem, p. 67, grifos da autora).  

(11) “Não poderia assistir à novena calçado em alpercatas, a camisa de 

algodão aberta, mostrando o peito cabeludo. Seria desrespeito. Como 

tinha religião, entrava na igreja uma vez por ano” (ibidem, p. 76, grifos 

da autora).  

(12) “Os meninos começaram a gritar e a espernear. E como sinha 

Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e 

soltou uma praga” (ibidem, p. 86, grifos da autora). 

(13) “Nesse momento Fabiano andava no copiar, batendo castanholas 

com os dedos. Sinha Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os 

ombros às orelhas. Como isto era impossível, levantou os braços e, 

sem largar o filho, conseguiu ocultar um pedaço da cabeça” (ibidem, 

p. 87, grifos da autora).  

(14) “Fabiano recebia na partilha a quarta parte dos bezerros e a terça 

dos cabritos. Mas como não tinha roça e apenas se limitava a semear 

na vazante uns punhados de feijão e milho, comia da feira, desfazia-

se dos animais, não chegava a ferrar um bezerro ou assinar a orelha 

de um cabrito” (ibidem, p. 93, grifos da autora).  

(15) “Até estranhara as contas dela. Enfim, como não sabia ler (um 

bruto, sim senhor), acreditara na sua velha. Mas pedia desculpa e 

jurava não cair noutra” (ibidem, p. 95, grifos da autora). 

(16) “Levantou-se, foi até a porta de uma bodega, com vontade de beber 

cachaça. Como havia muitas pessoas encostadas ao balcão, recuou. 

Não gostava de se ver no meio do povo” (ibidem, p. 98, grifos da autora).  

(17) “Se houvesse durado mais tempo, o amarelo teria caído 

esperneando na poeira, com o quengo rachado. Como o impulso que 
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moveu o braço de Fabiano foi muito forte, o gesto que ele fez teria 

sido bastante para um homicídio se outro impulso não lhe dirigisse 

o braço em sentido contrário” (ibidem, 102, grifos da autora).  

(18) “Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio, 

descansavam, bebiam e, como em redor não havia comida, seguiam 

viagem para o sul” (ibidem, p. 109, grifos da autora).  

(19) “Como gesticulava com furor, gastando muita energia, pôs-se 

a resfolegar e sentiu sede. Pela cara vermelha e queimada o suor corria, 

tornava mais escura a barba ruiva” (ibidem, p. 113, grifos da autora).   

(20) “Endireitou o saco da comida, examinou o rosto carnudo e as 

pernas grossas da mulher. Bem. Desejou fumar. Como segurava a boca 

do saco e a coronha da espingarda, não pode realizar o desejo” 

(ibidem, p. 122, grifos da autora).  

(21) “Se a mulher tivesse concordado, Fabiano arrefeceria, pois lhe 

faltava convicção; como sinha Vitória tinha dúvidas, Fabiano exaltava-

se, procurava incutir-lhe coragem” (ibidem, p. 125, grifos da autora).  

 

 

CAPÍTULO 1: “Mudança” 

 

O primeiro capítulo de Vidas secas, “Mudança”, narra o final da longa 

caminhada da família de retirantes fugindo da severa seca que assolava a região 

em busca de um lugar onde pudessem se instalar, obter alguma renda e 

sobreviver. A sentença (1) é enunciada logo no primeiro parágrafo da obra, 

quando o narrador menciona a pausa que os personagens fizeram antes de 

caminhar por três léguas no sertão. 

 A locução verbal “haviam repousado” com o verbo auxiliar “haviam” 

flexionado no pretérito imperfeito do modo indicativo confere um efeito de sentido 

de certeza à ação de repousar. O modo indicativo, neste caso, retira todo e 

qualquer traço de relativização do ato de repousar. 

 O contexto em que se insere a sentença (2) narra o momento em que, 

enquanto os personagens descansam à sombra de um juazeiro, Baleia caça um 

preá para alimentá-los. A iniciativa da cachorra reanima a família, que começa a 
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se preparar para assar e comer o roedor. Comovida com a contribuição da 

cadela, sinha Vitória beija seu focinho em um gesto de gratidão. Ao descrever o 

sangue do preá na boca de Baleia, o narrador usa o verbo “estar” no pretérito 

imperfeito do indicativo. Esse modo atribui certo grau de segurança à avaliação 

do estado da cachorra naquele instante, além de enunciar uma consequência 

natural da mordida que ela dera no roedor. 

Presente no último parágrafo do primeiro capítulo, a sentença (3) 

descreve a espera resignada de Baleia pelas sobras do preá que ela própria 

caçara depois que ele alimentasse o restante da família. O traço de assertividade 

também se verifica na locução verbal “podia ocupar-se”, da sentença (3), em que 

o verbo auxiliar “poder” também está no modo indicativo. 

 

CAPÍTULO 2: “Fabiano” 

 

No capítulo 2, o personagem Fabiano é apresentado mais 

detalhadamente. Nessa parte da obra, são revelados, além de elementos do 

cotidiano do vaqueiro, seus pensamentos, sentimentos, julgamentos, 

inquietações, dúvidas e a imagem que ele tem do mundo e de si mesmo, e sua 

constante oscilação entre considerar-se homem ou considerar-se bicho. 

 No parágrafo que contém a sentença (4), Fabiano está refletindo sobre 

sua submissão em relação aos homens mais poderosos. Por se tratar de uma 

observação direta e objetiva de sua realidade, a constatação de que ele vivia em 

terra alheia não é compatível com a noção de dúvida ou hesitação transmitida 

pelo pretérito do subjuntivo. O vaqueiro de fato mora e trabalha em uma fazenda 

que não pertence a ele. Por isso, aqui, mais uma vez, o modo indicativo imprime 

a ideia de certeza ao verbo “viver”. 

 

CAPÍTULO 4: “Sinha Vitória” 

 

No capítulo 4, é a personagem sinha Vitória que é cuidadosamente 

apresentada, bem como seus pensamentos, emoções e desejos, dentre estes, 
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sobretudo, o de ter uma cama de lastro de couro como a de seu Tomás da 

bolandeira. 

Empregados e abrigados na fazenda do patrão, nesta parte da narrativa, 

os sertanejos estão usufruindo do único momento de relativa estabilidade e 

algum progresso em todo o enredo. Nesse contexto, é esperada certa melhora 

na qualidade de vida de sinha Vitória, que, exercendo trabalhos mais leves que 

os de antes e sem tanta dificuldade para garantir a alimentação da família, tem 

disposição para voltar a pensar no objeto de seu desejo. O modo indicativo na 

forma verbal “estazava” é coerente com a previsibilidade da condição da 

personagem neste capítulo, a qual não mais necessitava exaurir-se trabalhando 

tão duro. 

 

CAPÍTULO 6: “Menino Mais Velho” 

 

A sentença (6) narra parte de um episódio no capítulo 6 em que Baleia 

consola o menino mais velho depois da repreensão que ele recebe da mãe por 

insistir em saber o significado da palavra “inferno”. O menino chora revoltado 

com a sanção dada por sinha Vitória, e a cachorra, preocupada, suspeitando de 

que algo ruim estava se passando com ele, tenta alegrá-lo e fazê-lo esquecer a 

dor. Como forma de descrever as tentativas de Baleia, o narrador diz: “E como 

nunca se impacientava, continuou a pular, ofegando, chamando a atenção do 

amigo” (RAMOS, 2009, p. 57). Nessa sentença, o efeito de assertividade 

atribuído ao verbo “impacientar” é reforçado pelo advérbio “nunca”, de sentido 

notadamente categórico. 

 A sentença (7) enfatiza a escassez da linguagem do menino mais velho, 

formada, predominantemente, pelos sons da natureza que ele conhecia. Essa 

observação estabelece uma clara oposição entre o vocabulário econômico da 

criança e sua obstinação por aprender o significado de uma palavra até então 

desconhecida para ele. A inaptidão do menino mais velho para a fala é uma 

consequência natural da sua falta de escolarização e da linguagem quase 

igualmente pobre de Fabiano e de sinha Vitória. O fato de a criança não ir à 

escola, de ouvir poucas palavras pronunciadas pelos pais e de ter pouco contato 

com outras pessoas justifica sua forma de se expressar oralmente. Deve-se 
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lembrar ainda que é sinha Terta - e não seus pais - que apresenta a palavra 

“inferno” ao menino mais velho, uma personagem reconhecida e admirada por 

Fabiano devido ao seu domínio das palavras. Por ser um efeito esperado do 

contexto em que a criança vive, o sentido do verbo “saber” na sentença (7) não 

é compatível com a noção de surpresa veiculado pelo modo subjuntivo, conforme 

se está defendendo neste trabalho. 

 

CAPÍTULO 7: “Inverno” 

 

As sentenças (8), (9) e (10) integram o capítulo 7, que narra um dia 

surpreendentemente frio e chuvoso no sertão. Esse episódio configura uma 

ruptura no cotidiano dos personagens e da região em que vivem, tão 

constantemente marcada pela seca e pelo calor. Ocorre que, embora a chuva 

afaste a ameaça da seca, ela é tão intensa que passa a representar o risco de 

inundação. Nessa noite a família está em casa reunida em volta de uma fogueira 

para tentar se aquecer. O casal se anima a falar, mas não chega a travar um 

diálogo de fato. Parece não haver coerência nos seus ruídos e palavras soltas, 

o que reforça a sua inabilidade linguística. 

Há, nesse contexto, três sentenças que estabelecem relações causais 

entre as orações. A sentença (8) trata justamente de uma tentativa de sinha 

Vitória e Fabiano de compensar sua expressão verbal empobrecida com o 

volume de sua voz. A sentença (9) descreve um gesto de Fabiano na casa pouco 

iluminada enquanto ele tenta narrar uma história. E a sentença (10) ressalta a 

importância da fogueira para aquecer os personagens naquela noite fria. 

Observa-se, neste capítulo, que nem os poucos recursos de expressão 

do casal, nem a fraca iluminação da casa, nem a intensidade do frio são 

colocados em dúvida. Pelo contrário, o modo indicativo nas formas verbais 

“eram”, “estavam” e “era” - nas sentenças (8), (9) e (10), respectivamente - torna 

as afirmações mais assertivas, descartando qualquer indício de imprecisão. 
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CAPÍTULO 8: “Festa” 

 

 O capítulo 8 narra a ocasião em que a família de sertanejos vai à festa de 

Natal na cidade. Mesmo se sentindo oprimidos pela grande quantidade de 

pessoas nas ruas e na igreja, os personagens cumprem a tradição religiosa 

anual. Este capítulo destaca o extremo incômodo do casal provocado pelas 

roupas de festa que eles vestiam. 

Quando se enuncia a sentença (11), Fabiano está refletindo justamente 

sobre a necessidade de usar aquelas vestimentas desconfortáveis para assistir 

à novena de Natal. O vaqueiro demonstra nutrir grande respeito pela tradição 

cristã. Ao mencionar a religião de Fabiano como fator motivador para que ele 

fosse à igreja com a família uma vez por ano, o narrador usa o modo indicativo 

no verbo “ter” em “Como tinha religião, entrava na igreja uma vez por ano” 

(RAMOS, 2009, p. 76), o que, mais uma vez, afasta a possibilidade de relativizar 

essa afirmação, reforçando, assim, seu valor de verdade. 

 

CAPÍTULO 9: “Baleia” 

 

Na cena descrita pela sentença (12), pertencente ao capítulo 9, sinha 

Vitória se encontra recolhida no quarto junto aos filhos enquanto Fabiano está 

prestes a sacrificar Baleia com tiros de espingarda. A mãe segura as crianças 

energicamente tampando seus ouvidos para que elas não escutassem o barulho 

dos tiros e dos latidos da cachorra, e para que não tentassem impedir a ação do 

pai. Em um instante de desatenção da mãe, um dos meninos acaba escapando, 

o que a deixa irritada, conforme se lê na sentença (12): “E como sinha Vitória 

tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga” 

(RAMOS, 2009, p. 86). 

 No parágrafo ao qual pertence a sentença (13), sinha Vitória deseja tapar 

seus próprios ouvidos para evitar ouvir o som das castanholas de Fabiano. 

Impossibilitada de fazer isso por estar com as duas mãos ocupadas contendo os 
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filhos, ela procura tampar as orelhas encolhendo o pescoço e elevando os 

ombros, mas não consegue. Então, a personagem encosta parte dos braços 

esticados nos ouvidos, de modo a cobri-los sem soltar o menino mais novo. 

 Ao enunciar o momento em que sinha Vitória relaxa os músculos e a sua 

impossibilidade de encostar os ombros nas orelhas – nas sentenças (12) e (13) 

-, o narrador usa o verbo auxiliar “ter” - na locução verbal “tinha relaxado” - e o 

verbo “ser” no modo indicativo, intensificando, assim, o caráter categórico das 

afirmações. Particularmente na sentença (13), esse caráter é enfatizado pelo 

adjetivo “impossível”, que indica - mais que apenas a dificuldade - a total 

inviabilidade de realizar o desejo da personagem. 

 

CAPÍTULO 10: “Contas” 

 

O capítulo 10 narra um episódio em que Fabiano é explorado por seu 

patrão quando este lhe paga um valor menor do que devia alegando cobrança 

de juros. O início do capítulo descreve a situação do vaqueiro como empregado 

da fazenda. Por ser roubado pelo chefe, ele não conseguia economizar dinheiro 

e também não dispunha de espaço onde pudesse ter uma produção agrícola de 

subsistência. Por isso, Fabiano gastava com alimentação, vendia - por um preço 

baixo - os poucos animais que criava e os produtos que cultivava, e endividava-

se com o patrão. Mesmo consciente da exploração que sofria, o empregado 

evitava se indispor com o fazendeiro com receio de perder o emprego. 

 No episódio narrado no capítulo “Contas”, sinha Vitória calcula quanto o 

marido deveria receber do chefe, porém, como de costume, ele recebe menos. 

Nessa ocasião, o vaqueiro chega a questionar o patrão, mas, diante da ameaça 

de ser mandado embora da fazenda, encolhe-se e desculpa-se com o outro, 

responsabilizando sua brutalidade e seu analfabetismo por confiar nas contas da 

esposa. 

 Depois de receber o pagamento, Fabiano reflete longamente a respeito 

das diversas formas de opressão que o vitimavam. Enquanto pensa nisso, ele 

encontra uma bodega na cidade e sente vontade de entrar nela para beber 
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cachaça, mas logo desiste da ideia por ver uma grande quantidade de pessoas 

lá dentro. A proximidade delas o constrangia e o deixava acuado. 

 Nota-se também que o narrador não manifesta nenhum sinal de hesitação 

ao afirmar, em discurso indireto ou indireto livre, que o vaqueiro não dispunha de 

terras (“roça”) para plantar, que ele era analfabeto e que a bodega estava repleta 

de clientes naquele momento, como se lê nas sentenças (14), (15) e (16), 

respectivamente. Por essa razão, o indicativo parece mesmo ser o modo mais 

adequado para descrever tais orações, uma vez que o efeito de hesitação é mais 

claramente expresso pelo modo subjuntivo. 

 

CAPÍTULO 11: “O Soldado Amarelo” 

 

 O episódio narrado no capítulo 11 se dá um ano depois do encontro de 

Fabiano com o soldado amarelo, autoridade que fizera o vaqueiro apanhar e 

passar uma noite na cadeia. Neste capítulo, Fabiano está caminhando sozinho 

pela vereda quando, inesperadamente, reencontra o soldado amarelo. Deve-se 

ressaltar aqui que a presença da autoridade na zona rural do sertão não era 

comum, razão pela qual o outro se surpreende ao vê-lo.  No instante do encontro 

entre os dois, o vaqueiro estava com a mão levantada segurando um facão, 

usando a arma para cortar a vegetação que dificultava a passagem. 

 

 Quando vê o funcionário do governo, Fabiano abaixa a arma 

imediatamente e inicia uma profunda reflexão sobre o soldado amarelo e sobre 

ele próprio. Consciente do abuso de poder que o militar praticara contra ele 

meses antes, o vaqueiro ainda se sente humilhado e revoltado. No entanto, 

habituado a sempre se apequenar diante das autoridades, Fabiano parece 

incapaz de se impor contra o soldado amarelo. Além disso, o vaqueiro chega a 

sentir pena de seu inimigo quando percebe o medo e a fragilidade dele - 

vulnerável e perdido na vereda -, outro fator que desestimula Fabiano a ferir o 

militar. De fato, ao notar a hesitação do vaqueiro, o soldado amarelo recupera a 

segurança e questiona Fabiano sobre o caminho, ao que este responde tirando 

o chapéu e curvando-se respeitosamente. 
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 A intensidade do ímpeto que levou Fabiano a recolher o facão quando viu 

a autoridade é reforçada pelo emprego do modo indicativo no verbo “ser” em “foi 

muito forte”, na sentença (17). Em oposição ao efeito de imprecisão causado 

pelo subjuntivo, tal impulso é reafirmado pela expressão “muito forte”. 

 

CAPÍTULO 12: “O Mundo Coberto de Penas” 

 

 O 12º capítulo da obra narra a chegada, no sertão, das aves que 

anunciam que uma severa seca estava prestes a começar. Percebendo os sinais 

da natureza, Fabiano e sinha Vitória se afligem e temem ter que se mudar de 

onde haviam se instalado, assim como fizeram no início do enredo. Na sentença 

(18), ao retratar a presença das aves na região e seu comportamento, o narrador 

diz: “Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio, 

descansavam, bebiam e, como em redor não havia comida, seguiam viagem 

para o sul” (RAMOS, 2009, p. 109). 

Enquanto observa preocupado as aves no céu, Fabiano rememora o 

evento narrado no capítulo anterior, quando ele perdera a oportunidade de se 

vingar do soldado amarelo. Por mais que tentasse, o vaqueiro não consegue se 

livrar da lembrança incômoda, remói-se da sua postura, revolta-se e se julga 

covarde diante do soldado amarelo. A sentença (19) descreve a inquietação de 

Fabiano com tais recordações da seguinte forma: “Como gesticulava com furor, 

gastando muita energia, pôs-se a resfolegar e sentiu sede” (RAMOS, 2009, p. 

113).   

 Nota-se, nas sentenças (18) e (19), respectivamente, que a assertividade 

com que se descrevem a ausência de alimento para as aves e a gesticulação 

enérgica do vaqueiro é expressa pela flexão dos verbos “haver” e “gesticular” no 

modo indicativo. Na sentença (19), a expressão “com furor” - que indica o vigor 

com que o vaqueiro se movimentava - reforça o traço categórico do verbo 

“gesticular”. 
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CAPÍTULO 13: “Fuga” 

 

 O 13º e último capítulo do romance narra o início da longa e penosa 

caminhada da família de retirantes fugindo da seca em direção ao sul. Notando 

os indícios da natureza de que a seca estava próxima, sinha Vitória e Fabiano 

decidem abandonar a fazenda em busca de outro lugar para viver em nome de 

sua sobrevivência. Além de temer os riscos da vagem, o casal lamenta deixar a 

fazenda. Porém, a ameaça que a seca representava para a família torna a 

migração necessária e, em uma madrugada, os personagens iniciam a travessia. 

 O primeiro e o último capítulo de Vidas secas marcam o caráter circular 

da narrativa. Observa-se que os protagonistas encerram sua trajetória da mesma 

forma como começaram: mudando-se do lugar onde viviam devido à seca. 

Ocorre que, embora narrem situações muito semelhantes, os títulos do primeiro 

e do último capítulo sugerem que a condição da família piorou ao longo da 

narração, pois a palavra “fuga” carrega em si um traço de coerção que o termo 

“mudança” não possui, ressaltando, assim, o tom dramático da obra. 

 Na caminhada que se inicia, em meio a inseguranças e expectativas sobre 

o que os aguardaria no futuro, sinha Vitória e Fabiano começam a conversar 

sobre desejos e planos para a vida que buscavam. Nesse momento, as emoções 

do casal oscilam entre medos e esperanças. O tempo todo, um deles se 

empenha em encorajar o outro quando vê sua confiança esmorecer, e busca 

ânimo no outro quando a preocupação o domina. 

Durante o diálogo, na sentença (20), o narrador afirma que Fabiano sentiu 

vontade de fumar, mas não pode alcançar o cigarro porque estava com as duas 

mãos ocupadas carregando um saco em uma, e a espingarda de pederneira em 

outra: “Como segurava a boca do saco e a coronha da espingarda, não pode 

realizar o desejo” (RAMOS, 2009, p. 122).  

Pouco depois, o sertanejo pergunta à esposa se a depressão que ele 

enxergava no terreno ao longe era mesmo um bebedouro. Naquele momento, o 

bebedouro representava uma grande esperança para a família, sedenta em meio 

ao calor intenso e à secura da região. Mas sinha Vitória aparenta duvidar do 
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marido em relação à existência do bebedouro. Então Fabiano sente a 

necessidade de convencê-la de sua previsão para que, mais segura quanto à 

perspectiva de matar a sede, ela transmitisse confiança a ele. A sentença (21) 

descreve a hesitação de sinha Vitória nesse instante: “como sinha Vitória tinha 

dúvidas, Fabiano exaltava-se, procurava incutir-lhe coragem” (RAMOS, 2009, p. 

125).  

 Em ambas as sentenças, os verbos da primeira oração estão flexionados 

no modo indicativo: “segurava” e “tinha”. De fato, o efeito de imprecisão veiculado 

pelo subjuntivo, novamente, parece não se justificar nesses casos. A ação de 

segurar um saco não soa passível de ser relativizada ou enfraquecida. Além 

disso, não há nenhum elemento no contexto que autorize a duvidar das 

inseguranças e incertezas de sinha Vitória nessa cena, o que explica o uso do 

indicativo no lugar do subjuntivo em tais sentenças. 

 

Notou-se, por meio da análise das sentenças controle não embreadas, 

que os efeitos de sentido causados pelos verbos flexionados no modo indicativo 

são significativamente diferentes dos efeitos gerados pelos verbos embreados 

do outro grupo de sentenças. Esse resultado confirma a hipótese segundo a qual 

o pretérito do subjuntivo é responsável por criar os efeitos de imprecisão e 

imprevisibilidade nas sentenças embreadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O primeiro capítulo deste trabalho teve início com uma breve 

apresentação da obra de Graciliano Ramos, e do contexto histórico e literário em 

que ela se insere. Essa parte da pesquisa pretendeu expor, em linhas gerais, 

algumas características dos livros do autor antes de adentrar a análise de um 

aspecto da linguagem do romance Vidas secas. Em seguida, dedicou-se a definir 

tempo, modo e aspecto verbal de acordo com quatro importantes gramáticos 

brasileiros contemporâneos com o propósito de apresentar ao leitor conceitos 

trabalhados ao longo de toda a pesquisa. Ainda no primeiro capítulo, foi 

apresentado o significado da expressão efeito de sentido, bastante utilizado 

nesta dissertação. 

 No capítulo 2, deu-se especial atenção à definição de embreagem 

temporal, conceito mais técnico que os anteriores proveniente dos estudos 

linguísticos o qual especifica o uso não literal do pretérito do subjuntivo que se 

faz em algumas sentenças de Vidas secas. Além de definir o conceito, foram 

dados alguns exemplos de embreagem temporal com inúmeros tempos verbais 

a fim de chamar a atenção para o fato de que esse mecanismo linguístico é muito 

recorrente em diversos gêneros textuais e não configura, necessariamente, um 

uso formal da língua. 

 Uma vez apresentada uma terminologia mais técnica da Linguística 

necessária à compreensão deste trabalho, antes do estudo das sentenças 

embreadas, foi analisado, ainda no capítulo 2, o famoso poema “A Máquina do 

Mundo”, de Carlos Drummond de Andrade, publicado no livro Claro enigma, em 

1951, a fim de explorar um outro uso da embreagem temporal na literatura 

brasileira. A escolha desse texto se deveu ao fato de que ele manifesta um 

emprego recorrente e produtivo desse mecanismo de linguagem com o pretérito 

do subjuntivo muito semelhante ao que ocorre em algumas sentenças de Vidas 

secas. 

 Em “A Máquina do Mundo”, verificou-se que o poeta faz um uso 

sistemático dos modos subjuntivo e indicativo para construir a imagem do eu 

lírico e da própria Máquina do Mundo, respectivamente. Constatou-se, nessa 
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análise, que o pretérito do subjuntivo atribui um efeito de sentido de imprecisão 

à construção de um enunciador hesitante e falível. O traço de imprecisão 

produzido pela embreagem temporal em “A Máquina do Mundo” também é um 

dos efeitos provocados por esse recurso em Vidas secas. Assim, além de 

contribuir com a compreensão desse mecanismo linguístico no texto literário, o 

estudo do poema drummondiano também ajudou a esclarecer as razões por trás 

do uso não literal do pretérito do subjuntivo no romance de Graciliano. 

 Embora a análise de “A Máquina do Mundo” tenha fornecido subsídios 

para o trabalho com as sentenças de Vidas secas, ainda foi preciso evocar, no 

capítulo 3, uma perspectiva histórica da língua. Apesar de a natureza desta 

dissertação ser essencialmente literária, não se deve ignorar outros olhares para 

o objeto, sobretudo quando eles são capazes de enriquecer a pesquisa. A 

consulta a gramáticas históricas revelou que, em fases anteriores da língua 

portuguesa, o pretérito do subjuntivo era preferido ao pretérito do indicativo em 

sentenças causais, como as de Vidas secas aqui investigadas. Esse dado é 

relevante para este estudo e ajuda a justificar alguns casos de embreagem 

temporal na obra. No entanto, o fato de haver nela sentenças causais não 

embreadas indica que há também motivações mais específicas e conscientes 

para os usos embreados do pretérito do subjuntivo no texto. 

 Partindo da hipótese de que tais motivações são internas ao texto, o 

capítulo 3 também foi dedicado à análise das sentenças causais embreadas e 

controle. Cada sentença foi investigada com base no enredo do romance. Em 

vez de tomá-la isoladamente, considerou-se todo o contexto da cena e dos 

capítulos a que as elas pertencem e a constituição dos personagens envolvidos 

em cada uma delas. O estudo das sentenças causais não embreadas, 

denominadas aqui sentenças controle, teve como objetivo confirmar que as 

conclusões a que se chegou após o estudo das embreadas não se aplica ao 

outro grupo. Buscou-se, dessa forma, conferir um caráter mais científico e, 

portanto, mais confiável à pesquisa. 

 A análise revelou que a embreagem temporal com o pretérito do 

subjuntivo em Vidas secas produz os efeitos de sentido de imprecisão e 

imprevisibilidade. As ações ou estados enunciados nesse tempo e modo verbal 
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são marcados por certo grau de hesitação e insegurança dos personagens ou 

descrevem eventos inesperados em determinados contextos. Em alguns casos, 

ambos os efeitos se confirmaram. O efeito de imprecisão confirma a hipótese 

formulada na introdução deste trabalho. Já o efeito de imprevisibilidade, por outro 

lado, se revelou no decorrer da pesquisa. Isso mostra que o conhecimento sobre 

os usos mais tradicionais dos recursos linguísticos contribui com a análise 

literária. Porém, é preciso acrescentar a esse conhecimento um olhar mais 

sensível para que se consiga explorar o texto literário em todas as suas 

potencialidades. 

Este trabalho recorreu a gramáticas contemporâneas no capítulo 1, a 

gramáticas históricas no início do capítulo 3, e culminou na análise literária, seu 

principal foco. A pesquisa evidenciou ainda que a perspectiva puramente 

gramatical é capaz de contribuir com a leitura e a interpretação do texto literário, 

mas há usos que a literatura faz da língua que não estão previstos nos manuais 

e nas gramáticas tradicionais por serem próprios da experimentação estética 

com a palavra. Esta dissertação, portanto, procurou descrever, investigar e 

compreender um desses empregos em Vidas secas. 

 Ao se debruçar sobre o estudo de um recurso da linguagem de Graciliano 

Ramos na obra analisada, ao longo de todo o processo de seu desenvolvimento, 

esta pesquisa se deparou com o desafio de usar a língua para refletir sobre ela 

própria. De acordo com Paul Ricoeur, “não há definição cujo definidor não 

contenha o definido” (2000, p. 442). Este trabalho de fato experimentou a espécie 

de definição descrita por Paul Ricoeur, o que eleva o seu nível de complexidade. 

A língua portuguesa foi aqui, ao mesmo tempo, objeto de análise e instrumento 

para acessá-lo e para produzir conhecimentos sobre ele. 

 O princípio estruturalista da imanência, celebrado por Saussure e 

registrado no Curso de linguística geral (1916), defende que “a língua deve ser 

estudada em si mesma e por si mesma. (...) toda preocupação extralinguística 

deve ser abandonada, uma vez que a estrutura da língua deve ser descrita 

apenas a partir de suas relações internas” (COSTA, 2008, p. 115). Longe de 

adotar uma perspectiva tão radical quanto à imanência estruturalista, este estudo 

procurou mostrar que as relações entre língua e outras áreas do conhecimento 
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não devem ser apenas autorizadas, como também podem ser extremamente 

produtivas. 

 Por acreditar em tal potencial produtivo, esta dissertação buscou, desde 

o princípio, estabelecer relações entre língua e literatura, de modo a usar o 

conhecimento linguístico com a finalidade de compreender melhor um 

importante recurso de linguagem empregado em uma das obras mais canônicas 

da literatura brasileira. A análise que se desenvolveu aqui também pretendeu 

deixar claro que a compreensão de um traço do estilo Graciliano Ramos não se 

encerra em si mesma. Pelo contrário, ela é capaz de inaugurar novos pontos de 

vista para uma obra literária que, quanto mais lida e estudada, mais evidencia 

sua qualidade estética. 
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