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1. RESUMO 

Este trabalho pretende fazer uma analogia e uma compreensão crítica 

da obra Vidas Secas, escrito em 1938 por Graciliano Ramos, e fazer a leitura 

da tela Os Retirantes, de 1944 de Cândido Portinari, e com isso traduzir com 

veracidade o sofrimento do povo nordestino que se vê obrigado a deixar suas 

terras em busca de uma vida mais digna, à procura de elementos essenciais na 

vida de um ser humano como água e comida. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A relação entre literatura e imagem tem sido foco de inúmeros estudos 

no que se refere ao campo literário. O pressuposto dessa ligação se inicia na 

Antiguidade Clássica com a tematização da função mimética da literatura 

concebida como uma imagem do mundo retratado. Nesse contexto, a analogia 

entre literatura e imagem tem papel significativo, pois aponta para o fato de que 

é possível, se respeitadas e observadas as devidas metodologias de leitura, 

estabelecer afinidade entre elas. Assim, o objetivo deste trabalho, cujo corpus é 

o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, escrito em 1938, e a tela Os 

Retirantes, de Cândido Portinari, produzida em 1944, é investigar as 

semelhanças existentes entre literatura e imagem, no afã de estabelecer 

correspondências entre elas, respeitando as especificidades de cada uma. 

Para a análise, limitamo-nos a alguns trechos do romance já mencionado por 

acreditar que estes se identificam com a tela em questão, transpondo a 

distância entre as diferentes linguagens. Para esta pesquisa, consideramos os 

registros de diversos autores no que se refere à relação entre texto e imagem, 

visto que fundamentam nossa investigação, tais como Annateresa Fabris, 

Antônio, Tânia Carvalhal, Graciliano Ramos, Martine Joly entre outros. As 

discussões teóricas conduzem à reflexão sobre a análise comparativa 

proposta. 

 

3. OBJETIVOS 

Analisar aspectos essenciais a partir da contextualização teórica, nas 

obras Vidas Secas de Graciliano Ramos e o quadro Os Retirantes de Cândido 

Portinari, confrontando as duas obras a partir de teorias na Literatura 

Comparada. 



4. METODOLOGIA 

A metodologia do nosso trabalho está calcada em pesquisas 

bibliográficas, que oferecem bases teóricas. A partir da pesquisa, do 

fichamento e da sistematização das obras escolhidas, utilizando métodos 

dedutivos, partindo da leitura geral das obras chegaremos ao tema abordado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O trabalho foi escrito em quatro capítulos que envolveram os seguintes 

procedimentos: 

1.Teoria da Literatura Comparada. 

2. Análise do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos 

3. Análise do quadro Os Retirantes de Cândido Portinari 

4. Identificação de elementos comuns ao texto e à tela. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Para que se alcancem os objetivos pretendidos, alguns caminhos podem 

ser mais producentes. O primeiro deles foi feito um estudo aprofundado sobre a 

Teoria da Literatura Comparada, na qual faremos a análise de duas obras e 

encontrar algumas semelhanças entre elas, usando os métodos do 

comparativismo, a qual será definida e caracterizada no andamento da 

pesquisa. 

Ana Lúcia Santana (2008) afirma que a tarefa da Literatura Comparada, 

no início, consistia em analisar comparativamente duas ou mais literaturas. 

Em relação às publicações sobre o tema, Santana (2008) critica que há 

carência de consenso entre elas, principalmente em relação as metodologias 

que o comparativista deve adotar. Assim, segundo ela, muitas vezes se tem 

que recorrer a uma metodologia mista, dependendo do que a pessoa vai 

analisar. 

Tânia Franco Carvalhal (1986) reitera essa tese ao dizer que comparar é 

um procedimento que faz parte da estrutura do pensamento do homem e da 

organização da cultura. Por isso, valer-se da comparação é hábito generalizado 

em diferentes áreas do saber humano. 
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