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RESUMO 

 

A fotografia abrange várias áreas da vida e do cotidiano humano, é o mecanismo que permite 

registrar um momento, além de revelar o saber e a essência de uma cena capturada pelo 

fotógrafo. Ela busca intensificar o poder visual dando vida ao que se pode ser imaginado pelo 

homem. Com isso, o livro Vidas Secas, uma das clássicas obras de Graciliano Ramos na 

literatura brasileira, foi o apogeu criativo e inspirador para a produção de uma fotografia 

artística, sobre um tema existente há décadas, e que atualmente ainda marca paulatinamente a 

vida de muitas populações nas regiões do nordeste brasileiro. A seca.  
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1 INTRODUÇÃO  

A fotografia, baseada no livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, veio sobretudo 

identificar neste presente projeto o que se passa durante todo o enredo da história unindo-se a 

situação atual do Nordeste, possibilitando assim, a transmissão da verdadeira imagem 

idealizada, possuindo traços simples e cores que sobressaem o preto e branco, transparecendo 

o pesar de viver, tomando como um norte, influências nas devastações marcadas pela seca. 
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Observando um dos pontos da narrativa da obra, o romance Vidas Secas, emerge no 

profundo e até cruel sentimento humano. Seu olhar sobre a sociedade que naquele tempo era 
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interpretado como um mundo de caos, quando o povo do nordeste brasileiro vivia em seu pior 

tempo da década, a seca trazia à tona o sofrimento dos mais humildes. Mesmo com tudo isso, 

após gerações, a situação ainda assola a atual sociedade.  

A fome, a sede, a morte e as desilusões eram apenas os primeiros passos da vida sem a 

menor esperança de prosperidade. Foi uma época de miséria, em que muito se trabalhou e pouco 

se ganhou para sustentação. O êxodo rural era tido como opção para quem não tinha a quem 

recorrer. Um pão ou uma ave, era motivo de felicidade para alimentar a família que a dias não 

tinha ingerido nada. Uma gota de água em tempos de seca era vista como um “milagre” nas 

mãos de um singelo vaqueiro que não queria ver seu gado, no qual tanto lutou para conseguir 

ter, morrer de uma hora para a outra. 

 

Encolhido no banco do copiar, Fabiano espiava acatinga amarela, onde as 

folhas secas se pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos 

se torciam, negros, torrados. No céu azul as últimas arribações tinham 

desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, devorados pelo carrapato. 

E Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre. (RAMOS, 1938, p. 65.) 

 

Atualmente essa cena ainda persiste nas regiões do Seridó nordestino, a seca é um dos 

grandes motivos da miséria que ainda se alastra no Brasil. Com isso, para aliar a história do 

livro Vidas Secas, à realidade vivenciada pelos sertanejos no nordeste, foi capturada uma 

imagem transcendendo o duro dia a dia, onde reflete literalmente na vida desse povo que clama 

por um amanhecer melhor. 

A partir disso, para a produção da fotografia artística, foi realizada uma viagem a campo, 

onde conseguimos visualizar a situação caótica, fora da parte urbana do estado do Rio Grande 

do Norte, na vivencia do lugar, para então usar as devidas ferramentas de registrar uma imagem 

com seu sentido único e próprio que alcance as originalidades e singularidades da foto.  

 

2 OBJETIVO  

 

A fotografia que identifica de forma literal a imagem marcada pela seca, não veio para 

ser um artístico admirável, e sim, ser nítida e enfática sobre o cruel ardor que a escassez de água 

unindo-se ao sol brutal vem devastando naturalmente a própria vida dos seres daquelas terras. 

Essa seca que vem ferindo o terreiro, erradicando os rios, matando os animais e restando apenas 

a dor e o sofrimento. 
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A filosofia da fotografia é necessária porquê é uma reflexão sobre as 

possibilidades de se viver livremente num mundo programado por aparelhos. 

Uma reflexão sobre o significado que o homem pode dar à vida, onde tudo é 

um acaso estúpido, rumo à morte absurda. Assim vejo a tarefa da filosofia da 

fotografia: apontar o caminho da liberdade. (FLUSSER, 1998, p. 96).   

 

Devido a isso, a fotografia tem a intenção de que logo em seu primeiro contato com a 

peça artística, o público possa ao menos imaginar uma suposta imagem retratando a dimensão 

do contexto, ficando à frente de conhecer mais sobre um mundo totalmente diferente da 

realidade que vivem, quando se trata de população urbana. Ricos detalhes estão presentes na 

fotografia, para torna-la característica e própria desse segmento em que a história de um sertão 

flagelado, carregado de tanto caos, vem vivendo e respirando com o pouco de forças que ainda 

lhes sobram. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Registrar um acontecimento, é acima de tudo mostrar o que se está passando pelo mundo 

ao nosso redor, sem sequer obter consigo a pretensão de, como diz o ditado, “tampar o sol com 

a peneira”. Mostrar a realidade dos fatos, é e sempre será o intuito na dramatização provocada 

por fenômenos naturais presentes nesta fotografia, que nela conta visualmente sobre todo o 

cotidiano dos sertanejos, especificamente no nordeste potiguar. Para Kossoy, “toda fotografia 

tem sua origem a partir do desejo de um indivíduo que se viu motivado a congelar em imagem 

um aspecto dado do real, em determinado lugar e época” (KOSSOY, 2001.) 

A obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, fonte de inspiração para a fotografia 

realizada, é embasada na dura realidade de quem vivia na região nordeste do Brasil na década 

de 1930. O romance é entrelaçado a diversos sentimentos humanos, além dos conflitos que 

exaltam a seca da forma mais original. Por este motivo, a fotografia será delineada com traços 

fortes, porém simples, tornando-se algo singular, em conjunto ao realce identificando o 

verdadeiro significado do livro aliando-se a atual seca brutal.  

No âmbito do cotidiano da vida social, a canoa, esta representada como foco central da 

imagem registrada na Barragem Eurico Gaspar Dutra, conhecido popularmente como Açude de 

Gargalheiras, as margens do rio quase vazio, apresenta-se como ferramenta essencial na 

conscientização, permitindo identificar o pessimismo ao retratar aspectos da sub-região do 

Sertão Nordestino, abordando algumas das causas e consequências do êxodo rural na qual 

proporciona questionamentos ao longo de sua formação natural, abraçando um leque de temas 

socioeconômicos e socioambientais, praticando a valorização dos conceitos multidisciplinares, 
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que se estendem até a observação da fotografia, compreendendo a mesma com insinuações a 

temas diversos, sem compartimentar a definição da peça. 

Então, dentro desse aspecto, a proposta da imagem foi transparecer a realidade da 

população dessa região do Brasil. A peça foi produzida para ser diferente no quesito visual 

sobre o sertão, e assim, assimilando a imaginação e induzindo a todos, para que se dediquem a 

procurar e saber um pouco mais das populações existentes no país, porém, em vezes esquecidas, 

e também conhecer grandes autores da literatura, além de Graciliano que enfatiza o sofrimento 

desses sertanejos em sua obra, outros memoráveis autores que existem no Brasil, 

transformando-os indivíduos repletos de cultura e arte. 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS  

 

O processo de capturação da imagem foi realizado acerca das características mais 

marcantes da obra juntamente a vivencia da visita realizada no interior do estado do Rio Grande 

do Norte, especificamente em Acari onde está localizado a barragem Eurico Gaspar Dutra, para 

realçar a verdade como foco principal, deixando explicito as marcas da seca nordestina que hoje 

ainda transcende os mesmos transtornos da década de 1930. 

A fotografia foi realizada através da captura de uma câmera Nikon D3200, utilizando 

como ambiente as consequências geradas pela seca, e tendo como protagonista da imagem duas 

canoas abandonadas, uma já submersa pelo pouco de água que restava no local, anteriormente 

inundado. Usufruindo da luz dura, que se projeta diretamente sobre o alvo fotografado, 

causando uma sombra bem marcada e nítida, ou seja, efeito esse da iluminação ambiente, que 

estava consideravelmente intensa, obtemos uma foto com mais traços demarcados, o que gerou 

impacto na fotografia. 

Ajustada para tempo de captura com 1/1.250, sendo essa com dimensão de 6016 x 4000, 

ISO 100, diafragma fechado, perfil da cor Adobe RGB (1998), distância focal de 28 e número 

F de 7,1; a imagem concretizou sua forma referente a proposta da comunicação visual para o 

público, trazendo percepções essenciais ao entendimento dos processos expostos neste artigo 

unindo-se aos narrados na obra de Graciliano. O traçado forma-se dominante na imagem, as 

cores trazendo aspectos melancólicos, texturas e iluminação adequados ao enquadramento e 

ponto de vista escolhido. 

Com o auxílio do programa Adobe Photoshop, a imagem original começou a ser 

devidamente tratada. Inicialmente foram ajustados as Sombras e os Realces da foto, dando 

profundidade e destaque aos traços e tons, juntamente com o ajuste do Preto e Branco, que por 
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sua vez, acabou gerando um ar predominantemente lastimoso ao significado da captura. O 

processo de tratamento da imagem durou em média dois dias, sendo de maior dedicação o ajuste 

do Preto e Branco, até a chegada do tom de cinza ideal.  

 

O preto e o branco são situações <ideais>, situações-limite. O branco é 

presença total de todas as vibrações luminosas; o preto é a ausência total. O 

preto e o branco são conceitos que fazem parte de uma determinada teoria da 

Óptica. Deste modo, as cenas a preto-e-branco não existem. Mas as fotografias 

a preto-e-branco, essas sim, existem. Elas <imaginam> determinados 

conceitos de determinada teoria, graças à qual são produzidas 

automaticamente. Aqui, porém, o termo automaticamente já não pode 

satisfazer o observador ingénuo do universo da fotografia. Quanto ao 

problema da crítica da fotografia, eis o ponto crítico: ao contrário da pintura, 

onde se procura decifrar ideias, o crítico de fotografia deve decifrar, além 

disso, conceitos. (FLUSSER, 1998, p, 58.) 

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 

Tomando como ponto de partida a visita à região do Seridó, que atualmente sofre as 

consequências da pior seca dos últimos cem anos, podemos elaborar a fotografia que 

primordialmente seja a representação da seca e todos os seus conceitos traduzida em uma só 

imagem. A foto capturada, vem ilustrando a proposta oferecida nos relatos presentes no projeto, 

que é fazer analogia do romance regionalista de Graciliano Ramos, com a atual situação do 

interior do Nordeste.  

Então, a imagem foi produzida em um dos locais onde a seca ainda predomina, 

apresentando todos esses aspectos melancólicos do sertão nordestino. Na foto, toda sua 

estrutura é formada por apenas uma cena bucólica avassaladora expandida, que traz consigo 

grandes significados dos acontecimentos rurais. Com isso, torna-se possível saber do que 

realmente se trata a história do livro em paralelo com a realidade, que traz à tona um único 

desejo: a sede inalcançável dos sertanejos de plantar, colher, criar e viver. 

 

A fotografia é um documento e, como todo documento, uma construção social 

com seus silêncios e não-ditos. Toda seleção é uma forma de silêncio, silêncio 

do olhar intermediador do fotógrafo no ato de tomada do registro. [...] A 

fotografia abriga desejos e construções de sentidos e de significados, e através 

de interesses e escolhas permite (re)criar e (re)interpretar o real. (SÔNEGO, 

2010, p. 118). 

 

6 CONSIDERAÇÕES  
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Dentro da ocasião, para a realização e produção da fotografia, emergirmos 

primeiramente na história da obra de Graciliano Ramos, onde fomos levados a acreditar que 

todos os pontos abordados durante o decorrer do projeto e as experiências vivenciadas, foram 

de primordiais para entendermos o que se passa ao nosso redor, atribuindo a nós uma nova 

visão de mundo. Compreender o quão fascinante e tocante é ver o outro lado em que grande 

parte da sociedade despreza, é sentir o quanto cidadãos de bem, podem estender sua mão a uma 

pequena ajuda sequer. A imagem registrada não somente é fonte de inspiração, mas também 

uma oportunidade de conhecimento adquirido permeado em todo o seu processo de construção. 

Esta fotografia artística é cordialmente significativa, pois mostra o que permanece incluso na 

realidade do brasileiro que vive no sertão em amplos aspectos de desenvolvimento dentro desse 

projeto sendo imprescindível que todos se conscientizem de que essa dura atualidade precisa 

ser combatida. 
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ANEXO 

 

 

 


