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REPRESENTAÇÕES	DO	MASCULINO,	DO	FEMININO	E	DE	SEXUALIDADE	

EM	VIDA	E	MORTE	DE	M.	J.	GONZAGA	DE	SÁ	E	SÃO	BERNARDO	

REPRESENTATIONS	OF	THE	MASCULINE,	THE	FEMININE	AND	OF	

SEXUALITY	IN	VIDA	E	MORTE	DE	M.	J.	GONZAGA	DE	SÁ	AND	S.	BERNARDO	

	
Maritsa	Kantikas1	

	
RESUMO:	O	presente	artigo	tece	considerações	acerca	da	caracterização	das	personagens	masculinas	
centrais	das	obras	Vida	e	Morte	de	M.	J.	Gonzaga	de	Sá	(1919),	de	Lima	Barreto,	e	S.	Bernardo	(2007	
[1934]),	 de	 Graciliano	 Ramos	 —	 Gonzaga	 de	 Sá	 e	 Paulo	 Honório,	 respectivamente	 —,	 das	
representações	 de	 sexualidade	 e	 das	 figuras	 femininas	 nos	 dois	 textos	 literários,	 assim	 como	 da	
influência	 que	 a	 vida	 pessoal	 e	 o	 contexto	 sociopolítico	 no	 qual	 os	 autores	 viveram	 tiveram	 na	
construção	dessas	obras.	
Palavras-chave:	representações	de	sexualidade;	S.	Bernardo;	Vida	e	Morte	de	M.	J.	Gonzaga	de	Sá.	
ABSTRACT:	 This	 paper	 presents	 considerations	 regarding	 the	 characterization	 of	 the	 masculine	
protagonists	of	Vida	e	Morte	de	M.	J.	Gonzaga	de	Sá	(1919),	by	Lima	Barreto,	and	S.	Bernardo	(2007	
[1934]),	 by	 Graciliano	 Ramos	 —	 Gonzaga	 de	 Sá	 and	 Paulo	 Honório,	 respectively	 —,	 the	
representations	 of	 sexuality	 and	 of	 feminine	 figures	 on	 both	 literary	 texts,	 as	 well	 as	 about	 the	
influence	that	 the	personal	 life	and	the	sociopolitical	context	 in	which	the	authors	lived	had	in	the	
construction	of	these	works.	
Keywords:	representations	of	sexuality;	S.	Bernardo;	Vida	e	Morte	de	M.	J.	Gonzaga	de	Sá.	
	

	

1.	INTRODUÇÃO	

	

O	 presente	 artigo	 tem	 como	 objetivo	 discutir	 como	 Lima	 Barreto	 e	 Graciliano	

Ramos	atuaram	na	caracterização	das	personagens	masculinas	centrais	das	obras	Vida	

                                                             
1	Graduada,	UTFPR.	
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e	Morte	de	M.	J.	Gonzaga	de	Sá	(1919)	e	S.	Bernardo	(2007	[1934]),	respectivamente,	e	

nas	representações	das	manifestações	de	sexualidade	e	das	figuras	femininas	nos	dois	

textos	literários.	Ao	longo	do	texto	também	debatemos	sobre	como	a	vida	pessoal	e	o	

contexto	sociopolítico	no	qual	os	autores	viveram	influenciaram	na	construção	dessas	

(e	outras	de	suas)	obras.	

Pretendemos,	 primeiramente,	 situar	 os	 dois	 autores	 na	 história,	 apresentar	

brevemente	algumas	de	suas	obras/temáticas	principais,	e	tecer	comentários	acerca	de	

seus	 estilos.	 Na	 segunda	 parte,	 ao	 discutirmos	 as	 obras,	 buscamos	 tratar	 mais	

pormenorizadamente	 dos	 protagonistas	 e	 da	 maneira	 como	 eles	 lidam	 com	 o	 sexo	

oposto	e	com	suas	próprias	sexualidades.	Por	fim,	nas	considerações	finais,	resgatamos	

alguns	pontos	importantes	dessa	análise	e	de	sua	relevância	para	os	estudos	literários.	

Lima	 Barreto	 é	 visto,	 até	 hoje,	 como	 um	 autor	 que	 paira	 entre	 os	 rótulos	 de	

“marginal”	 e	 “marginalizado”,	 e	 a	 diferença	 é	 muito	 sutil.	 Ao	 pensarmos	 nele	 como	

“marginal”,	 podemos	 visualizá-lo,	 assim,	 de	 modo	 mais	 voluntário	 —	 como	 se	 ele,	

deliberadamente,	 se	 colocasse	 em	 alguma	 margem.	 E	 isso	 de	 fato	 faz	 sentido	 se	

considerarmos	 os	 temas	 sociais	 e	 estilos	 (principalmente	 o	 mais	 divagante	 da	 obra	

tratada	neste	artigo)	por	ele	adotados.	

Concomitantemente,	 ao	 o	 vermos	 como	 “marginalizado”,	 percebemos	 a	 forte	

influência	da	sociedade	que	o	cercava	e	o	colocava	nessa	posição	—	ou,	talvez,	isso	seja	

o	que	o	autor	sentia,	de	forma	quase	que	paranoica.	No	entanto,	Barreto	tinha	motivos	

para	isso:	negro,	e	com	problemas	com	o	alcoolismo	(que	até	o	fizeram	ser	internado	

como	 louco),	 teve	 grandes	 dificuldades	 para	 ser	 reconhecido,	 e,	 consequentemente,	

publicado.	

Conforme	aponta	Alberto	Mussa	(2013),	por	mais	que	Barreto	já	figure	no	cânone	

brasileiro,	sua	importância	ainda	não	parece	ter	sido	devidamente	reconhecida.	Barreto	

era	dotado	de	lucidez	e	inteligência,	mas,	segundo	o	crítico,	possível	e	ocasionalmente,	

falhou	na	transposição	de	suas	ideias	para	o	papel	—	o	que	é	corroborado	pelos	(ainda)	
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frequentes	comentários	de	que	seus	textos	pecam	em	sofisticação	estilística,	de	certa	

forma	em	detrimento	de	seus	temas	e	ideias.	Sobre	isso,	no	capítulo	“Os	olhos,	a	barca	

e	o	espelho”	da	obra	A	Educação	Pela	Noite	&	Outros	Ensaios	(1989),	Antonio	Candido	

comenta	e	ressalta	que:	

	
O	seu	[de	Lima	Barreto]	ideal	declarado	é	a	representação	direta	da	realidade;	e	no	
fundo	os	recursos	expressivos	lhe	parecem	intermediários	incômodos.	Tanto	assim	
que,	 quando	 comenta	 um	 romance	 de	 outro	 autor,	 ele	 o	 trata	 como	 se	 fosse	
documento,	 não	 ficção,	 e	 o	 condena	 ou	 louva	 exclusivamente	 por	 este	 lado,	
mostrando	desinteresse	pelos	aspectos	formais,	sobretudo	os	inovadores.	(CANDIDO,	
1989a,	p.	41,	grifo	nosso).	

	

Nesse	 sentido,	no	 capítulo	 “A	 revolução	de	1930	e	 a	 cultura”,	 do	mesmo	 livro,	

Candido	 (1989b)	 faz	 uma	 crítica	 mais	 geral	 que	 se	 relaciona	 à	 elaboração	 formal	 e	

estética	da	década	de	1930	(no	âmbito	literário),	a	qual,	muitas	vezes,	deu	lugar	a	uma	

elaboração	ideológica,	de	denúncia	e	exposição	dos	tópicos	e	dos	personagens	que,	das	

margens,	 foram	 trazidos	 à	 luz,	 resultando	 (grosso	 modo)	 em	 um	 decréscimo	 de	

qualidade.	

Nesse	tocante,	o	historiador	Nicolau	Sevcenko	afirma,	no	capítulo	“Lima	Barreto	

e	a	 ‘República	dos	Bruzundangas’”,	do	livro	Literatura	como	Missão:	Tensões	Sociais	e	

Criação	 Cultural	 na	 Primeira	 República	 (1983),	 que	 “Lima	 insistia	 em	 que	 as	

preocupações	 gramaticais	 e	 estilísticas	 não	 deturpassem	 a	 naturalidade	 dos	

personagens,	nem	fantasiassem	os	cenários.”	(SEVCENKO,	1983,	p.	165).	

Acerca	 dessa	 noção,	 podemos	 tecer	 duas	 observações.	 Primeiramente,	 Lima	

Barreto	 não	 escreveu	 apenas	 romances,	 mas	 também	 contos	 e	 crônicas.	 Ao	 lermos	

contos	conhecidos	—	pela	crítica	e	pelo	grande	público	—,	tais	quais	“Como	o	‘Homem’	

Chegou”,	 “O	Filho	de	Gabriela”,	 “O	Homem	que	Sabia	 Javanês”	 e	 “A	Nova	Califórnia”,	

notamos,	como	em	suas	obras	mais	longas,	o	tom	de	denúncia	de	problemas	sociais.	O	

modo	de	escrever,	no	entanto,	por	vezes	difere	de	seus	romances,	pois	é	mais	conciso	e	
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mostra	 amarras	 mais	 evidentes,	 denotando	 uma	 capacidade	 estilística	 complexa	 e	

plural	que	permite	também	a	criação	de	narrativas	mais	orgânicas.	

Além	disso,	ponderando	essas	críticas	feitas	a	ele	e	os	fatores	acima	elencados,	

verificamos	que	a	somatória	dessas	e	das	colocações	de	Candido	nos	levam	a	crer	que	o	

autor	carioca	teria	sido	mais	bem-sucedido	ou	mais	apreciado	à	frente	de	seu	tempo2	

—	lembrando	que	Vida	e	Morte	de	M.	J.	Gonzaga	de	Sá	foi	originalmente	publicado	em	

1919,	pouco	antes	do	falecimento	do	autor,	em	1922.	

Ainda	 tomando	 tal	 reflexão	 de	 Candido	 (1989b),	 observamos	 com	 clareza	 o	

contraste	entre	Barreto	e	Graciliano	Ramos,	por	exemplo	e	principalmente	em	relação	

à	aceitação	pela	crítica	e	pelo	público:	o	segundo,	que	publicou	S.	Bernardo	na	década	

de	1930,	alcançou	com	maior	êxito	um	equilíbrio3	entre	elaboração	literária	e	temática,	

considerando	seu	trabalho	meticuloso	sobre	as	agruras	da	realidade	rural	nordestina	

da	época.	

Quanto	a	isso,	o	capítulo	XXIV	da	obra,	por	exemplo,	oferece	um	diálogo	sobre	os	

problemas	 do	 governo	 que	 se	 mantém	 atualíssimo,	 tocando	 em	 assuntos	 como	 as	

relações	 de	 trabalho	 entre	 patrões	 e	 subordinados,	 a	 realidade	 ainda	 desconhecida	

sobre	o	que	deveras	é	a	vida	(“nua	e	crua”)	no	campo,	o	comunismo	versus	o	fascismo	e	

revoluções	políticas	necessárias.	

Conforme	o	apanhado	da	vida	e	das	obras	realizado	pelo	professor	Wander	Melo	

Miranda,	para	a	edição	de	S.	Bernardo	de	2007	(utilizada	neste	artigo),	o	conhecimento	

de	 Ramos	 provém	 de	 experiências	 da	 vida	 pessoal,	 em	 Alagoas	 e	 no	 sertão	 de	

Pernambuco,	e	da	vida	pública,	na	qual	atuou	não	somente	no	campo	jornalístico,	como	

redator	e	revisor	em	alguns	jornais,	mas	também	ocupando	cargos	públicos.	Dentre	eles	

os	de	prefeito	do	município	alagoano	de	Palmeira	dos	Índios,	em	1927,	e	de	diretor	da	

                                                             
2	Um	dos	motivos	pelos	quais	ele	é,	contemporaneamente,	classificado	como	pré-moderno.	
3	Em	uma	carta	de	1935	ao	crítico	Oscar	Mendes,	Ramos	afirma	que	“[...]	transformar	a	literatura	em	
cartaz,	em	instrumento	de	propaganda	política,	é	horrível.”	(MORAES,	2006,	s/p).	
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Imprensa	Oficial	de	Alagoas,	em	1930	(cargo	que	assumiu	logo	após	ter	renunciado	à	

prefeitura,	e	do	qual	pediu	demissão	no	ano	seguinte).	

Inclusive,	 foi	 precisamente	 esse	 envolvimento	 o	 que	 acabou	 atraindo	 atenção	

para	as	habilidades	de	escrita	do	autor.	De	acordo	com	a	cronologia	de	Miranda	(apud	

RAMOS,	2007,	p.	239),	em	1929,	Ramos	enviou	um	relatório	de	prestação	de	contas	do	

município	ao	governador	do	estado,	o	qual	“[...]	pela	sua	qualidade	literária,	chega	às	

mãos	de	Augusto	Schmidt,	editor,	que	procura	Graciliano	Ramos	para	saber	se	ele	tem	

outros	escritos	que	possam	ser	publicados”.	

Poucos	anos	depois,	em	março	de	1936,	Ramos	foi	preso	em	Maceió	e	levado	ao	

Rio	 de	 Janeiro,	 onde	 permaneceu	 até	 1937.	 Posteriormente,	 em	 1953,	Memórias	 do	

Cárcere	foi	publicado;	como	indica	o	nome,	o	livro	fala	de	suas	experiências	enquanto	

esteve	detido,	por	seu	posicionamento	político	—	discordante	dos	 ideais	que	vigiam	

durante	a	Era	(ou	ditadura)	Vargas,	que	se	estendeu	de	1930	até	1945	(ano	no	qual	o	

autor	se	filiou	ao	Partido	Comunista	Brasileiro).	

Sobre	 isso,	 a	página	portuguesa4	CITI	 (Centro	de	 Investigação	para	Tecnologias	

Interactivas,	 s/d,	 não	 paginado,	 grifo	 nosso	 em	 negrito,	 grifo	 em	 itálico	 no	 original)	

retoma	e	esmiúça:	

	
Uma	 das	 situações	 políticas	 da	 época	 retratadas	 por	 Graciliano,	 e	 que	
provavelmente	 o	 levou	 à	 prisão,	 foi	 o	 movimento	 tenentista,	 retaguarda	 da	
revolução	de	30,	uma	rebelião	típica	da	classe	média	urbana	emergente	contra	o	
absoluto	domínio	exercido	pela	classe	latifundiária,	relatado	em	São	Bernardo,	
cujo	cenário	de	fundo	era	o	problema	da	reforma	agrária.	O	quadro	brasileiro	
denunciado	que	se	delineia	na	obra	é	o	final	do	regime	monárquico	português	e	o	
início	da	república	brasileira	[...].	
Em	função	da	crítica	social	que	faz	na	sua	obra,	é	preso	em	Alagoas,	depois	
levado	para	Pernambuco,	e	logo	a	seguir	reconduzido	para	o	Rio	de	Janeiro,	onde	
passa	dois	anos	entre	prisões	locais	e	a	temida	Colónia	Correccional	da	Ilha	Grande,	
no	 interior	do	Estado	do	Rio.	É	preso	por	ordem	do	general	Newton	Cavalcanti,	
uma	espécie	de	guarda	de	campo	da	polícia	política	que,	nesta	altura,	preparava	o	
país	para	a	ditadura	do	Estado	Novo.	

                                                             
4	Devido	à	origem,	a	grafia	da	citação	foi	mantida	como	no	original	(em	português	de	Portugal).	
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Graciliano	 ficou	 todo	esse	 tempo	sem	entender	exactamente	porque	 tinha	
sido	preso	se	não	era	militante,	transgressor	ou	marxista	convicto,	mas	"um	
pacato	homem	do	interior,	metido	a	escritor",	tal	como	pergunta	a	si	mesmo	
em	Memórias	do	Cércere	[sic]:	
"Havia	qualquer	suspeita	contra	nós?	Não	havia.	Tínhamos	entrado	em	desordem?	
Não	tínhamos.	Éramos	inimigos	de	barulhos?	E	então.	Porque	estávamos	ali?	Hem?	
E	porque	essa	história	de	colônia	correcional?"	
Suspeito	ou	não,	o	facto	é	que	Graciliano	Ramos	só	se	livrou	da	prisão	devido	
à	pressão	política	exercida	por	outros	escritores	como	José	Lins	do	Rego,	Jorge	
Amado	 e	Raquel	 de	Queiroz,	 e	 também	por	 causa	 do	 prémio	 Lima	Barreto	 que	
recebeu	da	conceituada	Revista	Académica,	que	lhe	dedicou	uma	edição	especial	
com	treze	artigos	e	retratos	de	Portinari	e	Adami.	

	

Na	próxima	seção,	além	de	mais	comentários	sobre	os	contextos	de	produção,	nos	

aprofundamos	nas	obras	escolhidas,	com	ênfase	no	texto	literário,	na	caracterização	das	

personagens	principais	 e	no	modo	 como	elas	 lidam	com	a	 construção	 tradicional	do	

sexo	 feminino	 e	 com	 as	 expressões	 (muitas	 vezes	 truncadas)	 de	 suas	 próprias	

sexualidades.	

	

2.	GONZAGA	DE	SÁ,	PAULO	HONÓRIO	E	O	“OUTRO	SEXO”5	

	

Nesta	seção,	examinamos	melhor	as	duas	obras,	primeiramente	apresentando	um	

panorama	de	cada	uma,	para	então	cotejar,	como	em	linhas	que	se	cruzam,	alguns	dos	

pontos	de	distanciamento	e	(especialmente)	de	aproximação	entre	elas.	

	

2.1.	Os	protagonistas	de	Barreto	e	Ramos	

	

Vida	 e	Morte	 de	M.	 J.	 Gonzaga	 de	 Sá	 foi	 publicado	 pela	 primeira	 vez	 em	1919,	

sucedendo	o	romance	de	Barreto	que	possivelmente	é,	até	hoje,	a	mais	conhecida	das	

obras	do	autor:	Triste	Fim	de	Policarpo	Quaresma,	a	qual	foi	divulgada	originalmente	em	

                                                             
5	Empregamos	essa	expressão	tomando	como	base	a	reflexão	de	Simone	de	Beauvoir,	do	sexo	feminino	
como	 o	 segundo	 sexo,	 definido	 socialmente	 em	 comparação	 ou	 contraposição	 com	 o	 primeiro,	
masculino.	
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forma	de	folhetim,	entre	os	meses	de	agosto	e	outubro	de	1911,	e	em	forma	de	livro	em	

1915.	

No	 livro,	Barreto	 traz	o	 foco	para	duas	 personagens	 centrais;	Manuel	 Joaquim	

Gonzaga	de	Sá	atua	como	uma	espécie	de	“mentor	ético	e	 intelectual”	(MUSSA,	2013,	

s/p)	 do	 jovem	 Augusto	 Machado,	 o	 qual,	 por	 sua	 vez,	 narra	 passagens	 da	 vida	 do	

primeiro	e	seus	episódios	com	ele.	Os	dois,	funcionários	públicos,	se	conhecem	quando	

Machado	procura	Gonzaga	de	Sá	(que	lidava	com	questões	esdrúxulas,	 irrelevantes	e	

banais,	mas	ainda	dotadas	de	alguma	importância)	para	se	aconselhar	sobre	a	resolução	

de	uma	questão.	

A	 admiração	 de	Machado	é	 clara,	mas	a	 amizade	que	 se	 forma	entre	os	dois	 é	

questionável;	 além	de	mais	 novo	 e	 hierarquicamente	 inferior,	 não	 fica	 claro	 até	 que	

ponto	esse	sentimento	é	genuíno,	ou	se	é	motivado	pela	ambição	—	como	se	estar	com	

Gonzaga	de	Sá	e	ouvi-lo	palestrar	fosse	um	tipo	de	“pedágio”	para	que	pudesse	estreitar	

esse	contato	(o	qual,	socialmente,	gerava-lhe	alguns	benefícios,	tais	quais	olhares	mais	

benevolentes	e	menos	desconcertantes).	

Em	boa	parte	da	narrativa,	episódica	e	de	linguagem	facilmente	acessível,	os	dois	

homens	 urbanos	 passeiam	pela	 capital	 do	Rio	 de	 Janeiro	 como	 verdadeiros	 flâneurs	

(recuperando	 as	 noções	de	Charles	 Baudelaire	 e	Walter	 Benjamin).	A	 partir	de	 suas	

passadas,	vistas	e	visitas,	Gonzaga	de	Sá	tece	considerações	(algumas	vezes	saudosistas	

e	exacerbadas)	em	tom	crítico	acerca	das	modernizações	da	cidade6	e	das	pessoas	ao	

redor	—	 sempre	 instruindo	 seu	 “público	 de	 um”.	 Machado,	 por	 outro	 lado,	 tende	 a	

concordar	 com	 o	 mais	 velho,	 ainda	 que,	 ocasionalmente,	 em	 suas	 confabulações	

internas,	ponha	algumas	de	suas	percepções	e	ideias	em	xeque.	

Contudo,	é	válido	 frisar	 (novamente)	que,	além	da	 idade	e	das	experiências	de	

vida,	há	entre	os	dois	homens	uma	diferença	também	de	classes	sociais:	Machado	era	

mais	modesto,	e	de	origem	humilde;	Gonzaga	de	Sá	era	como	um	dândi	(ou	mesmo	um	

                                                             
6	O	“cosmopolitismo”,	para	usar	um	termo	empregado	por	Sevcenko	(1983,	p.	175).	
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Peter	 Pan),	 de	 família	 renomada	 e	 aristocrática,	 que	 voluntariamente	 renegou	 uma	

formação	acadêmica	mais	elevada	e	o	matrimônio	e	preferiu	ocupar	seu	tempo	com	o	

conforto	de	um	cargo	público	estável	e	outras	atividades	—	dentre	elas,	um	ócio	deveras	

criativo.	Sua	acomodação	e	principalmente	o	ressentimento	“entredentes”,	assim	como	

alguns	 traços	de	Machado	 (como	o	ocasional	 sentimento	de	 inferioridade),	 lembram	

muito	do	que	se	atribui	ao	próprio	autor	do	texto	literário.	

No	livro	de	Graciliano	Ramos,	publicado	originalmente	em	1934,	predomina	uma	

linguagem	 bastante	 coloquial	 e	 regionalizada	 (mas	 dificilmente	 ao	 ponto	 de	 ser	

incompreensível	 para	 o	 público	 geral),	 correspondente	 ao	 registro	 da	 personagem	

central,	Paulo	Honório,	que	é	também	o	narrador	da	história.	

Homem	 do	 sertão	 nordestino	 e	 dono	 da	 fazenda	 São	 Bernardo,	 ele	 começa	 a	

narrativa	—	a	qual,	de	legado	para	o	futuro,	logo	assume	tons	de	escrita	terapêutica	—	

explicando	 como	 construiu	 seu	 patrimônio,	 e	 toda	 sua	 luta	 para	 conquistar	 o	 que	

obteve,	sempre	com	o	apoio	de	Casimiro	Lopes,	seu	“fiel	capacho”,	até	uma	presumível	

derrocada	(já	tendo	perdido	sua	esposa	e	a	companhia	de	vários	dos	que	o	rodeavam).	

Durante	a	leitura,	percebe-se	que	os	hábitos	de	vida	transformam	e	direcionam	

todo	o	léxico	de	Paulo	Honório	para	usos	rurais	e	pragmáticos,	que	só	vêm	a	espelhar	a	

dureza	de	seu	próprio	ser,	um	homem	de	proveniência	humilde,	que	nunca	teve	acesso	

à	educação	formal,	e	se	configurou	como	um	verdadeiro	self-made	man.	

Outras	 duas	 de	 suas	 características	 constantes	 (e	 complementares)	 são	 a	

dualidade	e	a	ambiguidade.	Quanto	às	suas	origens,	por	exemplo,	nota-se	um	orgulho	

frente	às	conquistas,	mas	também	uma	(auto)inferiorização	intelectual,	principalmente	

em	 relação	 a	 personagens	 como	Madalena,	 sua	 esposa7,	 Luís	 Padilha	 (filho	 do	 dono	

anterior	de	sua	fazenda,	e	que	também	foi,	por	um	tempo,	professor	da	escola	que	lá	

montou),	 Lúcio	Gomes	de	Azevedo	Gondim,	um	 jornalista	 local,	 e	 João	Nogueira,	 um	

                                                             
7	Nesse	 caso,	 ainda,	 com	 fortes	 influências	de	 seu	machismo	arraigado,	um	potente	motor	de	 seus	
ciúmes	e	sentimentos	de	posse	sobre	a	mulher.	
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advogado	 —	 alguns	 dos	 personagens	 que,	 inicialmente,	 seriam	 os	 verdadeiros	

escritores	de	sua	biografia	(mas	que	foram	por	ele	rechaçados	posteriormente).	Se	em	

um	momento	ele	afirma	"[...]	devo	confessar	que	a	superioridade	que	me	envaidece	é	

bem	mesquinha"	(RAMOS,	2007,	p.	218),	logo	na	sequência	ele	relata:	"Hoje	não	canto	

nem	rio.	Se	me	vejo	ao	espelho,	a	dureza	da	boca	e	a	dureza	dos	olhos	me	descontentam"	

(p.	219).	

Esses	 comportamentos	 se	 estendem	por	 todo	o	 texto:	 apesar	de	 ter	 ciência	da	

grandeza	do	que	havia	alcançado,	a	incompreensão	e	a	baixa	autoestima	fomentam	seu	

ódio/sua	 raiva	de	Madalena	e	dos	demais.	Ora	 ele	 se	 via	 como	 justificado,	 ora	 como	

exagerado,	 e	 nisso	 compreendia	 que	 a	 esposa	 lhe	 era	 uma	 estranha	 —	 o	 que	 o	

incomodava	ainda	mais.	

Ademais,	sua	degradação	espiritual	e	psicológica	também	se	reflete	na	maneira	

que	vê	e	retrata	seu	corpo,	cada	vez	mais	bestial	—	algo	que,	em	outros	momentos,	vê	

como	sinal	de	força	e	masculinidade.	Tudo	culmina,	no	capítulo	XXXVI,	em	um	balanço	

final,	sobre	tudo	que	havia	construído	e	sobre	sua	própria	vida:	“O	que	estou	é	velho.	

Cinquenta	 anos	 perdidos,	 cinquenta	 anos	 gastos	 sem	 objetivo,	 a	 maltratar-me	 e	 a	

maltratar	 os	 outros.	 O	 resultado	 é	 que	 endureci,	 calejei,	 e	 não	 é	 um	 arranhão	 que	

penetra	esta	casca	espessa	e	vem	ferir	cá	dentro	a	sensibilidade	embotada.”	(RAMOS,	

2007,	p.	216).	

	

2.2.	Linhas	que	se	cruzam	

	

Na	obra	 de	 Lima	Barreto,	 as	mulheres	 pouco	aparecem.	Ou	melhor:	 aparecem	

sempre	em	segundo	plano,	como	pano	de	fundo	para	alguma	divagação,	ora	de	Gonzaga	

de	Sá,	ora	de	Augusto	Machado.	
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O	primeiro	tinha8,	em	geral,	um	tom	de	crítica	às	mulheres,	tal	qual	fossem	de	uma	

espécie	 diferente;	 é	 perceptível	 certo	 desprezo	 por	 elas,	 como	 se	 não	 fossem	 aptas	

(intelectual	 e	 socialmente)	 como	 os	 homens,	 e	 um	 preconceito	 de	 que	 elas	

eventualmente	 se	venderiam	 às	 tradições,	 por	 ele	 consideradas	 contrastantes	 com	a	

modernidade	que	pareciam	buscar.	

Além	disso,	ele	dava	a	impressão	de	ser	um	ente	quase	assexual,	desinteressado	

pelo	sexo	oposto,	e	dono	de	uma	“esterilidade	sentimental”	(BARRETO,	1919,	p.	145)	—	

por	 mais	 que,	 nas	 entrelinhas,	 fizesse	 breve	 menção	 a	 (pelo	 menos)	 dois	 casos	

passageiros	e	antigos:	ele,	por	exemplo,	afirma	“Eu	me	lastimo	de	não	ter	tido	uma	longa	

e	 perfeita	 intimidade	 com	 alguma	 costureira”	 (p.	 67),	 e	 ainda	 repete	 a	 ideia	

posteriormente	(na	página	69	da	mesma	obra).	

Todavia,	 mesmo	 esse	 comportamento	 poderia	 ter	 sido	 artificial,	 ou	 (por	 ele)	

condicionado/forjado;	como	o	próprio	Gonzaga	ressalta,	ele	havia	dedicado	sua	vida	a	

buscas	superiores	e	abstratas,	e	deixado	de	lado	assuntos	mais	mundanos,	por	assim	

dizer.	 Não	 obstante,	 parecia	 reconhecer	 a	 falha	 desse	 modo	 de	 pensar/agir,	 ao	

incentivar	Machado	a	conhecer	e	sair	com	moças9.	

Ainda	assim,	conforme	apontado	acima,	Gonzaga	de	Sá	tinha	uma	atitude	receosa	

e	contraditória.	Em	alguns	momentos	reconhecia	que	as	mulheres	da	terra	tinham	medo	

dos	 homens,	 porque	 eles	 as	 queriam	 enganar	 (BARRETO,	 1919,	 p.	 43);	 em	 outros,	

visualizava	nelas	(principalmente	nas	estrangeiras10)	uma	superioridade	e	imponência	

que	 homens	 não	 tinham	 —	 ocasionalmente	 cruzando	 uma	 linha	 que	 beirava	 a	

                                                             
8	O	tempo	verbal	aqui	é	utilizado	para	denotar	sua	morte	(quase	ao	final	do	livro);	Augusto	Machado	
narra	toda	a	história	já	após	esse	evento.	
9	Para	dissipar	eventuais	dúvidas?	Quanto	à	relação	dos	personagens,	uma	hipótese	pode	ser	aventada:	
os	modos	de	Gonzaga,	a	profunda	admiração	que	Machado	parecia	sentir	por	ele,	e	o	apreço	mútuo	
que	 se	 desenvolveu	 não	 poderiam	 ser,	 por	 sua	 vez,	 indicativos	 de	 uma	 espécie	 de	 interesse	
homoafetivo	(ainda	que	latente)?	
10	Estrangeiras	e	brancas;	após	a	abolição	legal	da	escravatura,	em	1888,	muitos	estrangeiros	vieram	
ao	Brasil	não	apenas	para	trabalhar	como	mão	de	obra,	mas	também	como	fonte	de	"entretenimento",	
no	caso	dos	cabarés	e	da	prostituição,	por	exemplo.	
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misoginia.	 Uma	 ilustração	 desse	 comportamento	 distante	 é	 a	 ideia	 (quase	 chavão),	

repetida	 com	 frequência	 e	 com	 algumas	 pequenas	 variações,	 de	 que	 Vênus11	 é	 uma	

deusa	vingativa	—	um	possível	indício	de	sua	incompreensão,	inabilidade	e	resistência	

ao	sexo	oposto.	

Curiosamente,	 é	 possível	 estabelecer	 certo	 paralelo,	 nesse	 aspecto,	 com	 S.	

Bernardo.	Se	recuperarmos	as	noções	freudianas	de	libido,	a	de	Paulo	Honório	(assim	

como	a	de	Gonzaga	de	Sá)	parecia	estar,	na	quase	totalidade	do	tempo,	 investida	em	

outros	objetos	que	não	(ao	menos	diretamente)	os	sexuais;	ele	tinha,	sim,	um	interesse	

pela	dominação	do	que	considerava	inferior	a	ele	—	o	que	era,	na	verdade,	praticamente	

tudo	e	todos12	—,	e	isso	incluía	sua	esposa,	Madalena.	

Ilustração	disso	é	a	crescente	e	irracional	culpabilização	da	esposa	por	todos	os	

seus	descontentamentos	com	o	que	o	desagradava	ou	não	estava	bem	na	propriedade	

—	porque	ela	era	o	símbolo	máximo	do	que	não	podia	controlar.	E,	à	medida	que	as	

coisas	 davam	 errado,	 aumentavam	 também	 as	 desconfianças	 sobre	Madalena,	 ainda	

que	 não	 houvesse	 prova	 concreta	 que	 justificasse	 sua	 progressiva	 paranoia	 —	

sentimento	 intimamente	 ligado	ainda	à	 representação	 literal	 e	 alegórica	dos	pios	da	

coruja13	(animal	relacionado	à	imagem	do	saber	e	que	figura	na	narrativa	nos	momentos	

em	que	Paulo	Honório	se	sente	mais	acossado	por	suas	memórias).	

Gradualmente,	 os	 comportamentos	 do	 homem	 e	 os	 conflitos	 que	 eles	

provocavam,	dia	a	dia,	deprimiram	e	oprimiram	Madalena	até	o	ponto	sem	volta	de	seu	

                                                             
11	Na	mitologia	romana,	Vênus	(ou	Afrodite,	na	mitologia	grega)	era	considerada	a	deusa	do	amor.	
12	Uma	contradição	—	elemento	que	 é	mais	uma	das	 constantes	de	S.	Bernardo	—:	 Paulo	Honório	
apresenta	um	comportamento	bastante	dual.	Como	comentado	anteriormente,	em	alguns	momentos	
ele	age	como	se	soubesse	mais	e	fosse	melhor	do	que	todos	a	seu	redor;	em	outros,	no	entanto,	ele	
próprio	aprofunda	o	abismo	que	o	separa	dos	demais,	ao	dar	vez	e	voz	às	inseguranças	que	minam	sua	
autoestima.	Reflexo	claro	disso	é	sua	incapacidade	de	se	conectar,	em	qualquer	nível,	com	sua	própria	
esposa,	Madalena.	
13	Segundo	o	professor	e	escritor	Godofredo	de	Oliveira	Neto,	no	posfácio	do	livro	de	Ramos,	"Quando	
o	 ciúme	 vai	 se	 apoderando	 do	 interior	 de	 Paulo	 Honório,	 surge	 sempre	 a	 coruja,	 esta	 força	 da	
zoomorfização	da	noite,	que	faz	com	que	a	ave	seja	o	animal	constantemente	misturado	à	decomposição	
dos	sentimentos,	do	corpo	e	da	personalidade	do	narrador.	E,	como	já	dito,	o	força	a	escrever."	(RAMOS,	
2007,	p.	231,	grifo	nosso).	
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suicídio	—	a	concretização	da	última	de	suas	liberdades,	e	o	maior	marco	da	perda	de	

controle	de	Paulo	Honório.	

Porém,	 ainda	 antes	 de	 tal	 fato:	 primeiramente,	 quando	 Paulo	 Honório	 enfim	

decide	que	seria	conveniente	se	casar,	ele	cogita	Dona	Marcela,	filha	do	juiz	Magalhães,	

mas	acaba	conhecendo	Madalena	e	se	sentindo	atraído	por	ela.	Em	uma	viagem	de	trem	

acaba	estreitando	laços	com	Dona	Glória,	sua	tia,	e	a	admiração	é	tanta	que	ele	até	avisa	

que	lhe	dedicaria	um	capítulo	especial,	de	suas	memórias	(o	XIV).	

Marcadamente,	em	raros	momentos	se	fala	da	mulher	que	veio	a	se	tornar	sua	

esposa	 de	 forma	 expressamente	 sexual;	 um	 exemplo	mais	 explícito	 é	 uma	 conversa	

entre	João	Nogueira,	Luís	Padilha	e	Azevedo	Gondim,	na	qual	Paulo	Honório	(antes	de	

se	casar	com	Madalena)	entrou	posteriormente,	sobre	“[...]	umas	pernas	e	uns	peitos”	

(RAMOS,	 2007,	 p.	 53).	 Contudo,	 mesmo	 nessa	 conversa,	 é	 como	 se	 pudessem	 estar	

falando	de	um	(outro)	animal	ou	coisa,	pois	a	conversa	em	si	é	objetificante.	Fora	isso,	

no	livro,	a	menção	implícita	à	sexualidade	em	relação	à	esposa	provém	do	fato	de	que,	

com	ela,	Paulo	Honório	teve	seu	herdeiro.	

Mas,	para	além	de	Madalena,	existe	a	presença	de	Rosa,	a	mulher	de	Marciano.	

Nesse	caso,	as	marcas	do	desejo	carnal	são	(relativamente)	mais	declaradas,	de	forma	

mais	 nítida,	 pelo	 modo,	 por	 exemplo,	 como	 o	 personagem	 descreve	 seus	 atributos	

físicos:	"Alcançava	a	margem,	ficava	um	instante	de	pernas	abertas,	escorrendo	água,	e	

saía	torcendo-se,	com	um	remeleixo	de	bunda	que	era	mesmo	uma	tentação."	(RAMOS,	

2007,	p.	184).	

Outra	 personagem	 feminina	 de	 S.	 Bernardo	 que	merece	 uma	menção	 por	 sua	

relevância	é	Margarida:	ela	não	assume	propriamente	uma	figura	de	mãe	para	Paulo	

Honório,	mas	cuida	dele	desde	novo14	—	o	que	ele	reconhece	e	que	lhe	inspira	algo	como	

gratidão.	Todavia,	mesmo	nessa	relação,	é	evidente	que	as	forças	que	o	motivam	são	

mais	 mecânicas	 e	 coisificadas	 do	 que	 afetuosas,	 e	 isso	 se	 mostra	 pela	 escolha	 de	

                                                             
14	Papel	funcional	semelhante	ao	que	ocupa	a	tia	de	Gonzaga	de	Sá	na	obra	de	Lima	Barreto.	
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palavras:	sobre	a	mesma	personagem,	por	exemplo,	e	sua	mudança	para	a	fazenda	(já	

estando	em	uma	posição	econômica	 confortável),	 Paulo	Honório	diz:	 "É	 conveniente	

que	a	mulher	 seja	 remetida	 com	cuidado,	 para	 não	 se	estragar	 na	 viagem."	 (RAMOS,	

2007,	p.	57;	grifo	nosso).	

Tal	“praticidade”,	e,	novamente,	objetificação,	também	relacionada	a	Madalena,	

aparece	 ainda	 nas	 vozes	 de	 outras	 personagens	 masculinas;	 antes	 dos	 arranjos	 do	

casamento,	por	exemplo,	ao	especular	sobre	a	idade	e	outras	características	(físicas	e	

intelectuais)	 da	 mulher,	 Azevedo	 Gondim	 sugere	 que	 a	 ter	 lá	 seria	 uma	 “excelente	

aquisição”,	 pois	 ela	 "enfeitaria"	 a	 casa	 —	 ao	 que	 Paulo	 Honório	 responde	 que	 não	

andava	procurando	"bibelôs"	(termos	empregados	por	Ramos	na	página	57	da	mesma	

edição).	

Ademais,	a	maneira	como	ele	se	aproxima	da	tia	e	de	Madalena,	e	até	mesmo	o	

modo	 como	 a	 pede	 em	 casamento,	 denotam	 o	 seu	 excesso	 de	 pragmatismo,	 a	

descartabilidade	 dos	 sentimentos	 e	 dos	 desejos	 dos	 outros	 (vide	 o	 persistente	

atropelo),	 e	 a	 incapacidade	 (ou	 falta	 de	 vontade)	 de	 compreender	 as	 minúcias	 das	

relações	humanas.	

Nesse	sentido,	aliás,	podemos	novamente	aproximar	Paulo	Honório	de	Gonzaga	

de	Sá,	haja	vista	a	incansável	tendência	do	segundo	de	observar	os	que	o	cercam	sempre	

criando	 um	distanciamento,	 como	 se	 os	 visualizasse	 de	 uma	 espécie	 de	 torre15,	 sem	

realmente	conhecê-los.	

	

3.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

	

Conforme	mencionado	anteriormente,	segundo	Candido	(1989b),	no	âmbito	da	

cultura,	umas	das	características	distintas	da	década	de	1930	foi	o	engajamento	político,	

                                                             
15	Metafórica	ou	literal,	tal	qual	a	torre	da	capela	de	São	Bernardo,	de	onde	Paulo	Honório	mirava	a	
esposa,	já	ao	final	do	livro.	
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social	e	religioso	—	modos	de	engajamento	que	podem	ser	entendidos	como	formas	de	

inserção	de	posicionamento	ideológico.	E,	ainda	que	Lima	Barreto	tenha	vivido	e	escrito	

antes	dessa	época,	é	notável	que	essa	seja	uma	marca	tão	forte,	tanto	em	sua	escrita	

quanto	na	de	Graciliano	Ramos.	

O	 crítico	 elabora	 essa	 questão	 do	 “[...]	 convívio	 íntimo	 entre	 a	 literatura	 e	 as	

ideologias	 políticas	 e	 religiosas”	 explicando	 que	 “[...]	 houve	 penetração	 difusa	 das	

preocupações	 sociais	 e	 religiosas	 nos	 textos”,	 conforme	 os	 pensadores	 e	 autores	

demonstravam	 inclinação	 ou	 (minimamente)	 interesse	 por	 regimes	 políticos	 de	

esquerda	 e	 de	 direita,	 ocasionalmente	 chegando	 aos	 extremos	 do	 comunismo	 e	 do	

fascismo,	respectivamente,	“[...]	como	viria	a	ocorrer	de	novo	nos	nossos	dias	em	termos	

diversos	e	maior	intensidade.”	(CANDIDO,	1989b,	p.	188).	

Pensando	 dessa	 forma,	 e	 considerando	 nossa	 leitura	 de	Vida	 e	 Morte	 de	 M.	 J.	

Gonzaga	de	Sá	(1919),	Lima	Barreto,	por	suas	 frequentes	 e	explícitas	críticas	sociais	

(que	iam	além	de	seus	escritos	literários),	já	apresentava,	de	forma	vanguardista,	claras	

tendências	 de	 alinhamento	 com	 a	 esquerda,	 assim	 como	 Ramos;	 por	 esse	motivo,	 é	

possível	crer	que	suas	matizes	eventualmente	conservadoras	e	tradicionalistas	teriam	

sido	“melhor	resolvidas”	caso	ele	tivesse	vivido	na	efervescência	da	década	de	1930	—	

algo	mais	desenvolvido	e	descomplicado	nos	textos	do	autor	de	S.	Bernardo,	pois	seu	

estilo	 e	 suas	 estratégias	 de	 construção	 das	 narrativas	 se	mostraram	mais	 efetivas	 e	

menos	panfletárias	(uma	crítica	comum	a	Barreto).	

Desse	modo,	 ainda	 que	 nem	 sempre	 seja	 adequado	 analisar	 obras	 literárias	 a	

partir	 de	 um	 perfil	 historiográfico	 (seja	 do	 contexto	 social,	 ou	 da	 vida	 dos	 próprios	

autores),	 é	 possível	 perceber,	 em	 diversos	 momentos,	 como	 o	 posicionamento	

sociopolítico	 de	 ambos	 impactou	 diretamente	 suas	 produções:	 assim	 como	 os	

protagonistas	 ficcionais	 apresentados	 foram	 retratados	 como	 típicos	homens	de	 sua	

época,	Barreto	e	Ramos	 também	o	 foram	—	ao	mesmo	tempo	em	que	se	mostraram	

capazes	de	se	alçar	para	além	do	início	do	século	XX.	
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Focando	mais	nos	escritores	e	em	suas	obras,	muito	já	foi	discutido	(e	afirmado)	

acerca	da	figura	de	Paulo	Honório,	de	S.	Bernardo,	e	demais	composições	de	Ramos,	em	

geral.	No	entanto,	quanto	a	Barreto	e	seus	escritos	—	principalmente	o	discutido	neste	

artigo	—,	percebemos	que	muitas	lacunas	permanecem.	

Paulo	Honório	é,	afinal,	um	homem	muito	prático	em	todos	os	aspectos,	e	se	deixa	

levar	por	um	lado	mais	bruto	e	animalesco	quando	não	consegue	dominar	suas	ideias	e	

palavras.	Sua	noção	acerca	do	casar	é	um	bom	exemplo	disso;	o	que	o	moveu	não	foi	

amor,	e	nem	mesmo	um	desejo	além	de	ter	um	herdeiro	(homem,	naturalmente)	para	

suas	 posses.	Não	à	 toa	 sua	 frustração	desmedida	quando	 seu	 relacionamento	 com	 a	

esposa	não	vinga,	e	quando	seu	filho,	tão	frágil	e	diferente	dele,	não	corresponde	às	suas	

expectativas.	

Mas	acerca	de	Gonzaga	de	Sá,	por	exemplo,	notamos	um	homem	mais	polido	e	

aceito	(por	sua	origem)	pela	sociedade	que	o	cerca,	vide	o	respeito	e	a	deferência	com	

que	 os	 personagens	 ao	 seu	 redor	 (especialmente	 Augusto	 Machado)	 o	 tratam.	 No	

entanto,	nem	isso	é	suficiente	para	que	ele	firme	os	contatos	ou	relacionamentos	com	o	

sexo	 feminino	 que	 a	 mesma	 sociedade	 dele	 esperava	 —	 como	 o	 casamento	 e	 o	

estabelecimento	de	uma	família	nuclear	tradicional.	

Não	 obstante,	 apesar	 das	 diferenças	 entre	 os	 perfis	 de	Gonzaga	 de	 Sá	 e	 Paulo	

Honório,	 podemos,	 afinal,	 reconhecer	 alguns	 pontos	 de	 intersecção	 entre	 as	 obras,	

quanto	 aos	 papéis	 que	 as	 personagens	 centrais	 assumem	 (ou	 renegam),	 e	 quanto	 à	

apresentação	de	suas	sexualidades	de	forma	velada	ou	até	mesmo	omissa	(e	omitida).	

Para	mais,	a	figura	feminina	não	ocupa,	em	qualquer	um	dos	textos,	uma	posição	

de	destaque	ou	protagonismo.	Inclusive,	tal	construção	é	bastante	similar	em	Triste	Fim	

de	 Policarpo	 Quaresma.	 Nessa	 narrativa,	 acompanhamos	 o	 protagonista	 Policarpo	

Quaresma,	mais	um	“solteirão”	que	se	dedica	aos	livros	e	estudos	(apontados	por	alguns	

personagens	como	os	motivos	de	sua	derrocada	psicológica	e	emocional),	com	grande	

ênfase	 nos	 concernentes	 à	 nação	 que	 se	 constituía;	 ele	 é	 cercado	 por	 colegas	 (mas,	
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possivelmente,	 nenhum	 amigo),	 empregados,	 e,	 principalmente,	 por	 uma	 irmã	mais	

velha	(também	solteira)	 e	uma	afilhada,	chamada	Olga.	Sobre	ela,	o	editor	Fernando	

Paixão,	da	edição	de	1997	publicada	pela	Editora	Ática,	faz	uma	colocação	(em	nota	de	

rodapé)	que	poderia	ainda	descrever	as	demais	figuras	femininas	dessa	obra	e	de	Vida	

e	Morte:	

	
Observa-se	a	situação	da	mulher,	que,	na	época,	era	restrita	à	casa	e	às	funções	de	
reprodutora,	não	tendo,	portanto,	condições	de	se	dedicar	ao	trabalho	intelectual.	
Desta	forma,	o	desejo	de	ser	homem,	expresso	por	Olga,	nos	indica	as	várias	opções	
e	 alternativas	 possíveis	 permitidas	 aos	 homens.	 As	 observações	 sociais	 e	 as	
interrogações	feitas	por	Olga	revelam	e	antecipam	as	características	que	a	mulher	
da	segunda	metade	do	século	XX	terá.	(NE)	(PAIXÃO	apud	BARRETO,	1997,	p.	103).	

	

Com	exceção,	quem	sabe,	da	tia	de	Gonzaga	de	Sá	e	da	mãe	de	criação	de	Paulo	

Honório,	 todas	 as	 demais	 mulheres	 frequentemente	 aparecem	 como	 verdadeiras	

antagonistas	desses	protagonistas,	as	quais	os	levam	a	reagir	e	até	mesmo	(re)moldar	

seu	caráter.	Nesse	sentido,	Madalena	representa	para	o	protagonista	de	S.	Bernardo	o	

"outro	sexo"	de	forma	máxima,	se	caracterizando	como	um	agente	de	iniciação	e	catálise	

de	suas	mudanças	—	ao	mesmo	tempo	em	que,	perpetuamente,	representa	o	inatingível	

(também	visível,	até	certo	ponto,	em	Vida	e	Morte	de	M.	J.	Gonzaga	de	Sá).	16	
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