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“– Você, Quaresma, é um visionário...”  

(BARRETO, 2011, p. 193).  

 

“– Você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um 

bicho, capaz de vencer dificuldades” 

(RAMOS, 2015, p. 19).  
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RESUMO 

 

Durante os grandes eventos mundiais e nacionais, a exemplo da Abolição da 
Escravatura, da Proclamação da República, da Primeira Guerra Mundial, da Queda 
da Economia Açucareira, entre outros, a noção de gênero masculino esteve, por 
vezes, representada em um embate simbólico entre ideologias patriarcais e ideologias 
de emancipação. Nesses períodos históricos, a sociedade estava em vias de 
transformação e os conceitos de masculinização e feminização também se alteravam, 
de modo que certos arquétipos de gênero eram ressignificados na construção de uma 
identidade masculina (ou identidades masculinas), mesmo que veladamente. Nesse 
sentido, esta dissertação se propõe a investigar, especificamente, as interseções e 
distanciamentos históricos e socioculturais representados na identificação masculina, 
através da exemplificação dos personagens Policarpo Quaresma, do romance Triste 
fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, e Fabiano, da narrativa Vidas secas, de 
autoria de Graciliano Ramos. Para tanto, esse trabalho se desenvolve, enfaticamente, 
nas discussões teóricas sobre identidade masculina de autores como Badinter (1993), 
Nolasco (2001), Oliveira (2004) e Albuquerque Júnior (2013), entre outros; além de 
problematizar a ordem social e os estereótipos existentes que predeterminam os 
comportamentos dos sujeitos sociais, através dos escritos de Bourdieu (2016), 
Deleuze e Guattari (2017), dentre outros estudiosos. Metodologicamente, esta 
dissertação realiza-se a partir de considerações teóricas, bem como da análise 
literária sobre as implicâncias sociais de identidade, representação e gênero nas duas 
narrativas especificadas, a partir da exemplificação de seus protagonistas, por estes 
se associarem, contextualmente, aos anos iniciais e finais da República Velha. Como 
resultados, percebeu-se que, de fato, os protagonistas das obras supracitadas 
possuem certas identidades masculinas distintas, mas que, na verdade, também 
oscilam, em certos momentos de suas respectivas narrativas, em estereótipos tanto 
patriarcais, quanto não patriarcais, apesar de essa oscilação não ser uma via de regra. 
    
Palavras-chave: Identidade. Representação. Masculinidade. Triste fim de Policarpo 

Quaresma. Vidas secas.  
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ABSTRACT 

 

During the big global and national events, such as the Abolition of Slavery, the 
Proclamation of the Republic, the First World War, the Decline of the Sugar Economy, 
among others, the masculine gender notion was represented, sometimes, in a 
symbolic battle between patriarchal ideologies and emancipation ideologies. In these 
historical periods, the society was in stages of transformation, and the concepts of 
masculinization and feminization were also changing, in such a way that some gender 
archetypes were re-signified in the construction of a masculine identity (or masculine 
identities), even that in a veiled way. In these sense, this dissertation proposes to 
investigate, specifically, the historical and socio-cultural intersections and distances 
represented in the masculine identification, through the exemplification of the 
characters Policarpo Quaresma, from the book Triste fim de Policarpo Quaresma, by 
Lima Barreto, and Fabiano, from the book Vidas secas, by Graciliano Ramos. 
Therefore, this work develops, emphatically, in theoretical discussions about male 
identity by authors such as Badinter (1993), Nolasco (2001), Oliveira (2004) and 
Albuquerque Júnior (2013), among others; besides problematizing the social order and 
the existing stereotypes that predetermined the behaviors of the social subjects, 
through writings by Bourdieu (2016), Deleuze and Guattari (2017), among others 
researchers. Methodologically, this dissertation develops through theoretical 
considerations, as well as through literary analysis about the social implications of 
identity, representation and gender in the two mentioned novels, by means of 
exemplification of their protagonists, since they were associated, contextually, with the 
initial and final years of Old Republic. As results, it was noticed that, in fact, the 
protagonists, from mentioned books, have some different masculine identities, but, in 
fact, they also have some oscillations between patriarchal stereotypes and non-
patriarchal stereotypes, in certain moments of their respective narratives, although this 
oscillation is not a constant rule. 
 
Keywords: Identity. Representation. Masculinity. Triste fim de Policarpo Quaresma. 

Vidas secas.  
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INTRODUÇÃO 

 

No atual contexto civilizatório, é perceptível um crescente número de estudos 

em torno das (des)construções das identificações, quando, posterior ao advento das 

grandes guerras, as subjetivações têm sido repensadas tanto do ponto de vista 

individual quanto do coletivo. As ciências humanas e sociais estão, inclusive, 

investigando, enfaticamente, o modo como as identificações se constituem, 

discorrendo a respeito dos critérios a partir dos quais elas se formulam. Esse interesse 

foi facilitado também por causa do advento da Globalização (HALL, 2015) e mais 

recentemente pela emergência da internet. 

Focada nesse interesse, a crítica Pós-colonial está, do mesmo modo, buscando 

discutir as identidades outrora marginalizadas. Nesse sentido, as caracterizações que 

apontam, de alguma forma, para as questões de gênero, corriqueiramente oscilantes 

entre masculino e feminino, também se constituem como possibilidades de discussão 

dessas constituições identitárias. 

De uma maneira geral, a identidade é entendida, em aspectos tradicionais, 

como um conjunto de atributos formulados/avaliados pelo próprio indivíduo, como 

também pelos demais membros de sua comunidade, em que se faça algum tipo de 

ponderação sobre os comportamentos e categorizações diversas (biológicas ou não), 

às quais os sujeitos estão associados, além do próprio modo de viver das pessoas 

que integram essa convivência social.   

É por essa razão que, consequentemente, as identidades são definidas, com 

frequência, pelas “comunidades” em que elas se fundamentam (BAUMAN, 2005). Ou 

seja, cada identidade está relacionada a um grupo de pessoas, a uma localização 

geográfica, a um modo de viver cultural. No Brasil, por exemplo, existiram e ainda 

persistem certas ideologias de valor que, na maioria das vezes, impregnam os 

contextos socioculturais diversos que exemplificam um tipo regional de caracterização 

identitária do indivíduo. Em outras palavras, há uma manifestação representativa 

específica de estereótipos idealizados para homens e mulheres no meio social.   

Esse entendimento pode ser notado, por exemplo, nas discrepâncias culturais 

existentes entre as cinco regiões brasileiras. Assim, em um sentido ilustrativo, a 

cultura do homem nordestino é um tanto quanto diferente da do homem sudestino, 

pelo menos em uma noção estereotipada. O homem nordestino é, por vezes, 
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estigmatizado, inclusive em muitas obras literárias do cânone nacional, como sendo 

um homem valente, voltado para o trabalho rural, envolto em uma ambientação 

natural, defensor da honra e alheio ao mundo do alfabetismo. Já o sudestino, também 

nessa perspectiva estigmatizada na literatura, ou seja, nesse protótipo ideológico 

identitário, pode ser um homem envolvido com a malandragem, um homem boêmio, 

citadino, envolto em uma ambientação doméstica, letrado, erudito e alheio aos 

serviços braçais. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013). 

Essas exemplificações estigmatizadas recheiam, frequentemente, as obras 

clássicas da Literatura brasileira. Através dessas evidenciações de distintas 

representações masculinas na Literatura, Nolasco (2001) observa que a repercussão 

das manifestações textuais é, de fato, um meio para se chegar a uma construção do 

conceito (ou conceitos) de como deve ser idealizado um homem social, visto que, 

numa relação entre literatura e identidade nacional, esta última acaba sendo 

representada pela primeira, que ficcionaliza também essa identidade de gênero. 

Fossem esses registros textuais oriundos da tradição oral ou não, eles, de 

forma costumeira, serviam como uma maneira de representar um tipo de 

masculinidade que, por sua vez, se fazia presente nas literaturas de todas as épocas. 

Assim, entende-se que a literatura, direta ou indiretamente, não tem ficado à margem 

dessa discussão sobre gênero e identidade. Desse modo, a presente dissertação se 

propõe a investigar como ocorre a representação (ou representações) da 

masculinidade, em certos textos da literatura brasileira, que possam configurar e 

exemplificar, prototipicamente, o homem do início e fim da República Velha.  

Apesar de constatarmos nos últimos tempos a emergência de inúmeros 

trabalhos em torno de uma representação do feminino, a temática da masculinidade 

vem sendo, de alguma forma, estudada paulatinamente por alguns programas de Pós-

graduação no Brasil atual, graças, principalmente, ao curso de Sociologia e, 

posteriormente, aos demais, tais como o de Letras e o de História. 

Por exemplo, em sua tese de doutorado em História, intitulada A construção 

das masculinidades no discurso médico e nos romances para homens (1885-1923), a 

pesquisadora Fernanda Cássia dos Santos (2012) faz uma análise histórica e literária 

de alguns romances não canônicos veiculados no Rio de Janeiro entre o final do 

século XIX e início do século XX, que eram de caráter popular, baratos e não tão 

elaborados esteticamente (segundo a crítica daquela época), mas que eram de 
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conteúdos polêmicos, uma vez que tratavam de temáticas eróticas e sexuais vistas 

como tabus naquele momento, sendo considerados como “romances para homens” 

por serem indicados para esse tipo de público. Assim, a pesquisadora procurou se 

ater a essas narrativas marginalizadas, selecionando aquelas que fossem 

relacionadas ao discurso médico em algum sentido, a fim de investigar a construção 

social da masculinidade nessas obras.  

Outro exemplo de pesquisa que trabalha com a representação do masculino na 

literatura é a tese de doutorado em Letras de Juan Filipe Stacul (2016), com o título 

Masculinidades em crise: escrita, violência e (des)subjetivação em Feliz Ano Novo 

(1975) e Táxi Driver (1976), que se propõe a analisar, comparativamente, o livro Feliz 

Ano Novo, de Rubem Fonseca, e o filme Taxi Driver, de Martin Scorsese, através dos 

processos de (des)subjetivação dos protagonistas de ambas produções. Processos 

esses que evidenciam as construções das masculinidades e das expressões de 

violência como possibilidades de relacionar discurso, poder e intersubjetividade em 

momentos específicos das jornadas dos personagens principais dessas narrativas. 

Além das teses citadas, também relacionamos algumas dissertações atuais 

que trabalham com essa temática do masculino, a exemplo da pesquisa de Débora 

Maia de Freitas (2015) que, em sua dissertação de Mestrado em Letras, intitulada De 

Bentinho a Casmurro: identidades múltiplas e masculinidades deslizantes, buscou 

justamente fazer uma análise literária a partir dos pressupostos teóricos sobre 

identidade masculina. Para tanto, ela analisou o processo de transformação que o 

personagem Bento Santiago, da obra machadiana Dom Casmurro (1900), sofreu ao 

passar de uma juventude com traços de uma masculinidade mais delicada, portanto 

não hegemônica, até chegar a uma masculinidade mais ríspida, tradicional e patriarcal 

na fase adulta. O recorte histórico do texto literário que ela se utilizou serviu também, 

de alguma forma, para representar uma simbologia do homem sudestino e citadino do 

Brasil Imperial. 

Fora as personagens sudestinas, também há trabalhos, nos cursos de pós-

graduação, que se focam no estudo de uma identidade masculina regionalmente 

nordestina, como é o caso da dissertação de Mestrado em História de Glaucenilda da 

Silva Grangeiro (2015), intitulada Nordeste viril: representações da masculinidade no 

cinema brasileiro sob o olhar de Guel Arraes (2000-2003), em que a pesquisadora 

constatou algumas manifestações estereotipadas do homem nordestino, perpassando 
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por várias classificações categóricas, tais como: o nordestino viril, o valentão, o 

contador de causos, o frouxo, o nordestino astuto, o cabra-macho, dentre outras 

rotulações arquetípicas, presentes nas personagens masculinas das obras Auto da 

Compadecida (1955), de Ariano Suassuna, e Lisbela e o Prisioneiro (1964), de Osman 

Lins, todavia, priorizando as adaptações fílmicas das mesmas, feitas por Guell Arraes.  

Por fim, ainda nesse percurso de pesquisas acadêmicas1, também vale 

mencionar a dissertação de Mestrado em História do Brasil de Ramon Araújo 

Rodrigues (2016), intitulada Masculinidades e virilidades na literatura de Clodoaldo 

Freitas, em que o pesquisador se debruça nos estudos literários e históricos das 

produções do autor piauiense Clodoaldo Freitas, o qual, por sua vez, tanto reproduziu 

quanto problematizou as virilidades sociais existentes em seu meio, através das 

construções de suas personagens masculinas, ora evidenciando comportamentos 

viris tradicionais (a exemplo do homem que trabalha, do homem que é corajoso ou do 

homem que é exacerbadamente patriota, ao ponto de dar sua vida pela nação), ora 

sinalizando para novas possibilidades viris (a exemplo de uma figura paterna que, por 

meio de comportamentos afetuosos, fosse capaz de interagir com os próprios filhos). 

Ao confirmar e negar padrões de virilidade, o literato demonstrou uma pluralidade de 

como ser homem, mesmo que haja conotações negativas ou positivas na construção 

de seus personagens.  

Todavia, todas essas pesquisas objetivaram analisar a representação da 

masculinidade em homens regionais distintos, sem buscar comparar, de forma mais 

evidente, intersecções e distanciamentos simbólicos identitários desses tipos de 

homens nordestinos ou não nordestinos, ou seja, de personagens situadas em 

contextos socioculturais divergentes. Por essa razão que essa discussão se faz 

pertinente, a fim de dar continuidade a esses estudos sobre masculinidade e 

representação literária, buscando justamente essa possibilidade investigativa de 

comparar essas identificações na literatura nacional. Para tanto, delimitando um 

período para tal investigação, a saber: início e fim da República Velha. 

Dentro de um debate de natureza ampla, este trabalho objetiva, então, 

investigar a representação da identificação do sujeito masculino. Representação que, 

                                                             
1 Nesta dissertação, não se buscou fazer um apanhado de todas as pesquisas realizadas nos cursos 
de pós-graduação no Brasil sobre a representação da identidade masculina cujos objetos de estudo 
fossem obras literárias nacionais, uma vez que isso seria tarefa árdua e de difícil concretização. De 
todo modo, nos detemos em alguns trabalhos disponíveis na internet ou que nos foram disponibilizados 
através da troca de e-mails com alguns pesquisadores.  
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numa concepção tradicional, muitas vezes é concebida como sendo estável, em 

virtude dos discursos históricos que permeiam as subjetivações desse gênero, 

propagando e mantendo certas ideologias de poder e dominação do homem sobre 

outras identidades de caracteres marginalizados, tais como a identidade da mulher, 

da criança, do louco e assim por diante. Contudo, verifica-se que a identidade 

masculina não é, de fato, uniformizada como se supunha ser. Pelo contrário, ela era 

e é passível de ser interpretada de maneira plural. E é por causa dessa pluralização 

que ela está sendo, de maneira gradual, revisitada e problematizada atualmente nos 

estudos acadêmicos. Na verdade, certos modelos de representação masculina foram 

perpetuados nas estórias e folclores que constituíam um certo tipo de literatura. 

Passando, por exemplo, de Hércules a Dom Quixote, ou de Tarzan a Homer Simpson 

(NOLASCO, 2001), muitos modelos fictícios anteriormente estereotipados de 

masculinização foram ressignificados. Dessa maneira, hoje em dia, não existe mais 

exatamente um padrão exemplar ou expressivo a ser seguido rigorosamente pelos 

outros indivíduos que se identificam, de alguma forma, com uma representação 

ideológica masculina mais evidente, apesar de que, de todo modo, ainda há uma 

persistência de regras sociais que são impostas a todos os sujeitos. (BAUMAN, 2005; 

HALL, 2015). 

Ainda que enfatizemos aqui uma emergência de trabalhos que discutam a 

questão da identificação, a representação do gênero masculino é ainda pouco 

explorada em trabalhos acadêmicos, sendo as pesquisas no âmbito da Literatura 

ainda mais escassas. O que evidencia, assim, a urgência e necessidade de se estudar 

esse assunto por meio da utilização de obras, canônicas ou não, como possibilidades 

de contribuição na crítica literária.  

Nesse sentido, este trabalho de dissertação traz, como pergunta geral, a 

seguinte indagação: Como ocorre a representação da masculinidade nas primeiras 

décadas da República brasileira, a partir dos relatos das obras Triste fim de Policarpo 

Quaresma, de Lima Barreto, e Vidas secas, de Graciliano Ramos? Uma vez que, em 

hipótese, o homem citadino é, nesses textos do cânone das primeiras décadas do 

século XX, estigmatizado como sendo um homem socialmente feminizado na 

literatura, enquanto que o homem rural e nordestino é, por oposição e recorrência 

textual, emblematicamente considerado como sendo um homem socialmente 

masculinizado, de acordo com as postulações de Albuquerque Júnior (2013). 
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A nossa escrita girará em torno da análise da representação da construção da 

identidade masculina na literatura brasileira. Todavia, esta investigação não objetiva 

investigar todas ou muitas obras da literatura nacional, em busca de estereótipos 

masculinos diversos presentes em textos também diversos (tarefa essa que seria 

praticamente impossível), e sim apenas verificar essa manifestação representativa de 

gênero em duas obras literárias esteticamente distintas. 

Antes de desenvolvermos qualquer ponderação, é cabível lembrar que os 

estudos sobre masculinidade ou sobre a identificação masculina, no âmbito mundial, 

normalmente têm se aproveitado das postulações de pensadores franceses, tais como 

Elisabeth Badinter (1993) e Pierre Bourdieu (2016), entre outros. No Brasil, uns dos 

principais escritores sobre essa temática do gênero masculino são Nolasco (2001) e 

Oliveira (2004). Além destes, Albuquerque Júnior (2013) também tem fornecido sua 

parcela de contribuição, por analisar a construção mítica da identidade masculina 

tradicional/patriarcal brasileira, em especial do “macho” nordestino como 

representação marcante dessa masculinização. 

Assim, esses autores, além de outros não mencionados ao longo desse 

trabalho, tiveram a iniciativa de estudar o gênero masculino em meio a uma crescente 

onda de pesquisas acadêmicas voltadas para a análise identitária de outros 

indivíduos, a exemplo da análise da representação feminina, como vinha ocorrendo 

desde a década de 60, através do movimento feminista, e mais precisamente (em um 

sentido de crítica literária e feminista) desde a década de 70 (ZOLIN, 2009, p. 217). 

Desta feita, claro que esses autores também não ficaram alheios a essas questões. 

Contudo, esses pioneiros, fundamentalmente, serviram, e ainda servem, como leitura 

quase que obrigatória para aqueles que buscam se aventurar nos estudos sobre a 

representação da masculinidade. 

Por conta desse pioneirismo, as nossas considerações serão pautadas, 

enfaticamente, a partir dos pressupostos de Badinter (1993), Nolasco (2001), Oliveira 

(2004) e Albuquerque Júnior (2013) sobre a questão da masculinidade, bem como de 

Giddens (2002), Bauman (2005), Hall (2015) e Deleuze e Guattari (2017) ao 

discutirem sobre a temática da identidade de uma maneira mais geral. Já Candido 

(2008) se faz necessário para fundamentar as discussões sobre literatura e 

sociedade. E, por fim, também serão utilizadas as postulações de Carvalhal (2009) 

acerca da Literatura Comparada, além de outros autores pertinentes. 
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Para tanto, esta pesquisa, de caráter bibliográfico, analisará nos capítulos 

seguintes, comparativamente, as identificações sociais figurativizadas pela 

performance dos personagens Policarpo Quaresma (da obra Triste fim de Policarpo 

Quaresma, de Lima Barreto) e Fabiano (do livro Vidas secas, de Graciliano Ramos), 

ora distanciados por valores regionais e fundamentalmente sociais, ora aproximados 

pelas relações de gênero a que cada um está social e culturalmente ligado, 

problematizando as diferentes representações do sujeito masculino dos primeiros 

cinco decênios da República brasileira. 
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CAPÍTULO I: FEMINIZAÇÃO E MASCULINIZAÇÃO: DO TEÓRICO AO LITERÁRIO 

 

 O escritor Lima Barreto, residente no Rio de Janeiro (que era a capital do país 

na sua época), pelo fato de estar inserido em um contexto sociocultural mais próximo 

dos valores republicanos surgidos com a Proclamação, forjou personagens 

masculinos com certas conotações provenientes dos estereótipos socioculturais que 

emanavam naquela localidade e temporalidade com a qual ele estava familiarizado. 

Assim sendo, influenciado por esses valores, este autor deixou transparecer em suas 

produções, mesmo quando se posiciona de forma crítica, um determinado perfil de 

gênero masculino por meio de seus personagens, de modo que eles fossem o produto 

resultante, ainda que indiretamente, do processo social do qual o escritor fazia parte, 

já que “forças sociais condicionantes guiam o artista em grau maior ou menor” 

(CANDIDO, 2008, p. 35).  

As caracterizações do sujeito masculino na obra barretiana, dessa maneira, 

estavam mais propensas à representação dos conceitos sociais de um homem 

desvirilizado, uma vez que o contexto histórico do escritor era o da instauração e 

firmamento da República, que se constituiu, simbolicamente, como uma feminização 

da sociedade em vários setores da vivência humana, inclusive os culturais, conforme 

nos informa Albuquerque Júnior (2013, p. 83): 

[...] ao tratar da passagem do Império para a República, novamente 
vai aparecer uma série de metáforas que remetem aos papéis de 
gênero e, mais uma vez, a imagem que se pretende construir é de um 
processo de passagem de um período marcado pela simbólica do 
masculino para um período marcado pela simbólica do feminino. O 
Império era homem, a República mulher. 

Assim, os valores sociais republicanos reelaboravam os conceitos até então 

pré-estabelecidos para o gênero masculino, quase sempre se opondo aos modelos 

patriarcais. Frente a essa crescente modificação ideológica, o sistema patriarcal 

buscou frear esse avanço de uma nova identidade genérica, por meio de uma 

insistência representativa de uma masculinidade que pudesse se remeter aos ideais 

tradicionais passados, pois, segundo observa o crítico: 

[...] era preciso militar em favor da preservação ou se não pela 
constituição de um tipo regional capaz de resgatar essas tradições de 
virilidade, coragem e valentia, que as novas elites urbanas pareciam 
não ser capazes de afirmar, sob pena de cada vez mais nos 
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subordinarmos, nos passivizarmos, nos efeminarmos. Este macho 
seria o nordestino. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p. 136).  

Portanto, dentre esses contra-ataques, a valoração da identidade masculina 

nordestina se fez presente para enfrentar essas novas construções sociais de gênero. 

Mesmo que essa questão não tenha sido, de fato, a militância de muitos autores 

regionalistas, a verdade é que é possível encontrar essas descrições de um macho 

estereotipado em muitas obras nordestinas. Assim, autores literários, a exemplo de 

Graciliano Ramos, acabaram por reproduzir essas categorizações viris2 que 

remetiam, de alguma forma, ao patriarcalismo e, dessa forma, acabavam resgatando 

valores de uma identidade até então imaginada como autêntica, genuína, mesmo que, 

de fato, não houvesse uma autenticidade marcante na identidade social do gênero 

masculino mundial ou nacional, já que, sobre “masculinidade”: 

Não bastaria dizer que ela atua nos discursos, ou se constitui como 
uma estrutura de poder, que integra a economia psíquica dos agentes, 
ou que é histórica, ideológica, identitária, predispondo 
comportamentos ao prescrever atitudes especiais em situações 
distintas, ou que recobre um sistema de valores ou fundamenta certo 
tipo de estética. Dependendo da perspectiva adotada, sempre seria 
insuficiente qualquer uma dessas definições. (OLIVEIRA, 2004, p. 14). 

Desta feita, não há uma definição prontamente cristalizada do que seria uma 

masculinidade genuína, uma vez que ela se trata de uma construção social. O que há, 

portanto, são certas rotulações socioculturais e, mesmo assim, elas não se constituem 

como absolutas. 

Nesse sentido, será demonstrado, no decorrer dessa discussão, que alguns 

personagens de Lima Barreto e de Graciliano Ramos acabam oscilando em mais de 

um tipo de representação identitária de masculinidade, seja essa identidade 

hegemônica/tradicional/patriarcal ou não. Constatamos que um determinado perfil de 

masculinidade será mais recorrente em um autor do que em outro, e que há mais de 

um tipo de representação de masculinidade nos estudos de gênero do que 

simplesmente o binário “patriarcal x não patriarcal”. Contudo, estamos nos pautando 

unicamente nessa categoria dual de representação, em virtude das discussões 

desenvolvidas pelos autores que embasaram esta pesquisa, tais como Badinter 

(1993), Albuquerque Júnior (2013), entre outros.  

                                                             
2 Alguns personagens graciliânicos, tais como Paulo Honório (da obra São Bernardo), o Pai do menino 
(da obra Infância), entre outros, podem ser exemplos desses homens viris, brutalizados e patriarcais.  



21 
 

 
   

Lembremos que, muitas vezes, o termo “patriarcalismo” tem ganhado uma 

valoração negativa de conceito, principalmente nos estudos feministas (ZOLIN, 2009). 

Por conta disso, considerando essa conotação, podemos definir patriarcado, dentre 

outras possibilidades de sentido, como uma “dominação sistemática feita pelos 

homens sobre as mulheres em algumas ou todas as esferas e instituições da 

sociedade” (GIDDENS; SUTTON, 2016, p. 163). Já sobre sociedade patriarcal ou 

patriarcalismo, podemos entender que se trata de um “termo utilizado para designar 

uma espécie de organização familiar originária dos povos antigos, na qual toda 

instituição social concentrava-se na figura de um chefe, o patriarca, cuja autoridade 

era preponderante e incontestável” (ZOLIN, 2009, p. 219).  

Todavia, apesar dessa conotação conceitual desvalorativa de patriarcalismo, 

em virtude da sua recorrente associação com um sistema que impõe valores para 

homens e mulheres para que eles se adequem a papéis sociais, principalmente em 

rotulações hierárquicas predeterminadas, sabe-se que não são apenas as mulheres 

que sofrem injustiças nessa categoria de sistema organizacional. Estudos como os de 

Badinter (1993) e Nolasco (2001) mostram que os homens também passam por 

situações em que são vítimas do sistema patriarcal quando não atingem o padrão 

esperado de masculinidade hegemônica3, uma vez que “a hegemonia trabalha em 

parte através da produção de exemplos de masculinidade [...], símbolos que têm 

autoridade, apesar do fato de a maioria dos homens e meninos não viver de acordo 

com eles” (CONNELL, MESSERSCHMIDT, 2013, p. 263). Tal situação nos faz 

entender que o caminho de construção social da identidade masculina é árduo para 

os sujeitos sociais, uma vez que “homem não nasce homem, ele se torna homem” 

(BADINTER, 1993, p. 29). Portanto, o patriarcalismo não é apenas um amontoado de 

benefícios sociais para os indivíduos masculinos durante todas as épocas da história 

humana, como apontam muitos estudos feministas. (AGUIAR, 2000).  

Na verdade, quando estudamos academicamente esse termo, devemos 

entendê-lo não apenas como um tipo de organização cultural que existiu e ainda 

persiste, de forma muito expressiva, em muitas civilizações no mundo, mas, sim, que 

o patriarcalismo também teve inúmeras características distintas em suas diversas 

                                                             
3 “O conceito de masculinidade hegemônica – referente a práticas masculinas com evidências de 
múltiplas hierarquias – aponta para a percepção de masculinidades subalternas que, marcadas por um 
desprestígio na relação com formas mais valorizadas de masculinidade, podem ser observadas nos 
mais diferentes contextos.” (SIMON, 2016, p. 16). 
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ocorrências durante a História da humanidade. Em outras palavras, “quanto ao 

patriarcado e o seu lugar na história, observa-se que a diferentes momentos históricos 

corresponderiam distintas formas de organização patriarcal, sendo este um fenômeno 

variável” (AGUIAR, 2000, p. 324).  

Mas, para esta dissertação, vamos considerá-lo como sendo uma organização 

sistemática que rotula, abstratamente, papéis sociais específicos para homens e 

mulheres, de modo a desprivilegiar estas (e as suas respectivas categorizações 

arquetípicas) e privilegiar aqueles (inclusive com os seus respectivos estereótipos).  

Esse patriarcalismo tradicional é sistemático porque nem sempre as pessoas 

têm a consciência de estarem se comportando ou não com essas tendências 

patriarcais, uma vez que essa organização social está inculcada, abstratamente, na 

mente, na vida e nos modos de ser dos indivíduos sociais, inclusive não só na vida 

dos homens, como também na vida das mulheres. Mas, essa abstração não surge na 

mentalidade das pessoas por si só. Esse sistema socialmente patriarcalizado, na 

verdade, é promulgado e mantido por certos processos e instituições facilitadoras, que 

propagam uma hierarquização de poder, favorecendo unicamente aos sujeitos 

masculinos, conforme nos esclarece Bourdieu (2016, p. 115-116): 

[...] pesquisadores, quase sempre ligados à psicanálise, descobrem, 
na experiência psíquica de homens e mulheres de hoje, processos, 
em sua maioria muito profundamente inculcados, que [...] observam-
se também claramente nas práticas rituais, realizados pública e 
coletivamente, e integradas no sistema simbólico de uma sociedade 
organizada de cima para baixo segundo o princípio do primado da 
masculinidade. 

 Assim, certos processos genéricos foram (e ainda são) propagados como uma 

tentativa de organização da vida em sociedade, como uma orientação para se exercer 

certos papéis sociais previamente esperados de serem praticados, tanto para homens 

quanto para mulheres. Em outras palavras, “a sociedade atribui papéis distintos para 

o homem e a mulher e isso cria os campos de atuação de cada sexo, ou seja, o papel 

social feminino e o papel social masculino” (NADER, 2002, p. 463).  

 Nesse sentido, ainda para Bourdieu (2016, p. 119), “o trabalho de reprodução 

esteve garantido, até época recente, por três instâncias principais, a Família, a Igreja 

e a Escola, que, objetivamente orquestradas, tinham em comum o fato de agirem 

sobre as estruturas inconscientes”. Inconsciente porque os atores (sujeitos) vão 

construindo o seu “eu” por meio da interação com as outras pessoas, sem 
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perceberem, muitas vezes, que estão constantemente construindo essas identidades. 

Assim: 

Na atitude natural, os atores assumem certos parâmetros existenciais 
de sua atividade que são sustentados, mas não fundamentados, pelas 
convenções interacionais que observam. Existencialmente, elas 
supõem uma aceitação tácita das categorias de duração e de 
extensão, junto com a identidade dos objetos, das outras pessoas e 
do eu. (GIDDENS, 2002, p. 40-41). 

Essa necessidade de interação com os outros, no processo de construção de 

uma identidade individual e coletiva, é fortemente favorecida pela confiança básica 

que os sujeitos exercem uns com os outros quando se sentem pertencentes a um 

grupo. Mas, essa confiança também só é possível em virtude do espaço social em 

que os atores estão situados, bem como da época, ou seja, do tempo em que eles 

estão inseridos em uma convivência sociocultural para se chegar a uma ideia 

estereotipada de pertencimento identitário. Contudo, vale ressaltar que:  

Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” 
não têm a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, 
são bastante negociáveis, e de que as decisões que o próprio 
indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a 
determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais 
tanto para o “pertencimento” quanto para a “identidade”. Em outras 
palavras, a ideia de “ter uma identidade” não vai ocorrer às pessoas 
enquanto o “pertencimento” continuar sendo o seu destino, uma 
condição sem alternativa. Só começarão a ter essa ideia na forma de 
uma tarefa a ser realizada, e realizada vezes e vezes sem conta, e 
não de uma só tacada. (BAUMAN, 2005, p. 17-18, grifo do autor).  

 Portanto, como não há uma solidez, e sim uma liquidez nessas noções de 

pertencimento identitário, é por isso que essas instituições, mencionadas por Bourdieu 

(2016), acabam funcionando como esses possíveis espaços de interação e 

construção de identidades. Além disso, elas desempenharam e ainda desempenham 

certo poder no estabelecimento e mantimento de estereótipos e arquétipos para a 

constituição dos sujeitos sociais.  

Tanto estereótipo quanto arquétipo são entendidos, recorrentemente, como 

sendo um tipo de “modelo”. Modelo esse que pode ser seguido ou não. Desta feita: 

O termo arquétipo, também chamado de imagem primordial, é usado 
para designar padrões de comportamento, paradigmas ou ideias que 
são tomadas como modelos de todas as coisas que existem, dentre 
as quais poderíamos mencionar um arquétipo de cidade ou de 
comunidade, como as descritas nos contos maravilhosos. Para se 
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construir enquanto tal, o arquétipo se vale de figuras ou símbolos que 
representam valores universais e que fazem parte do inconsciente 
coletivo. (SILVA, 2010, p. 110).  

 Deste modo, arquétipos são modelos representativos previamente esperados 

ou imaginados como padrões, não só para pessoas (nos seus modos de ser, de 

comportar-se, e outros aspectos mais), como também para a organização de outras 

coisas, como instituições, simbologias e estruturas diversas, a exemplo de uma 

cidade, de um prédio, de uma comunidade indígena, e assim por diante.  

A partir desses modelos imaginados, a figura do sistema social, representada 

pelas instituições estruturantes, enclausura, por exemplo, o sujeito masculino em 

estratificações culturais, determinando que ele faça parte do organismo da sociedade. 

Mesmo que esse indivíduo ouse fugir dos ditames, o sistema vai sempre tentar 

regressá-lo aos papéis sociais ou aos rostos de significâncias e subjetividades 

masculinas previamente produzidos para ele. Essa analogia de rostos e papéis sociais 

é cabível porque:  

Os rostos não são primeiramente individuais, eles definem zonas de 
frequência ou de probabilidade, delimitam um campo que neutraliza 
antecipadamente as expressões e conexões rebeldes às significações 
conformes. Do mesmo modo, a forma da subjetividade, consciência 
ou paixão, permaneceria absolutamente vazia se os rostos não 
formassem lugares de ressonância que selecionam o real mental ou 
sentido, tornando-o antecipadamente conforme a uma realidade 
dominante. (DELEUZE; GUATTARI, 2015, p. 36). 

 Em outros termos, o conceito deleuze-guattariano para rosto está relacionado 

a uma sujeição do indivíduo ao sistema dominante, uma vez que esses rostos, ou 

papéis sociais, são imposições comportamentais de um sistema arborescente, 

denominado pelos filósofos franceses de máquina abstrata de rostidade, que procura 

apreender o sujeito em uma sujeição unívoca de muro-branco e/ou buraco-negro4, ou 

seja, estabelecer uma rotulação estereotipada concomitante entre significante e 

significado para os indivíduos sociais, portanto, uma imposição de rostos concretos 

no lugar de rostos individuais:  

                                                             
4 O uso metafórico dos termos “muro branco” e “buraco negro”, em uma concepção deleuze-
guattariana, serve como uma forma de descrever um sistema organizacional de representação e de 
imposição de identificações, bem como de captura, de apropriação, de aceitação ou de recusa de 
possibilidades identitárias para os indivíduos sociais. Em outras palavras, “o muro branco é a tela, o 
buraco negro é o que te capta e não te deixa andar” (RÍOS, 2002, p. 112).  
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Os rostos concretos nascem de uma máquina abstrata de rostidade, 

que irá produzi-los ao mesmo tempo que der ao significante seu muro 
branco, à subjetividade seu buraco negro. O sistema buraco negro-
muro branco não seria então já um rosto, seria a máquina abstrata que 
o produz, segundo as combinações deformáveis de suas 
engrenagens. (DELEUZE; GUATTARI, 2015, p. 37, grifo dos autores).  

 Assim, o sistema socialmente abstrato funciona de maneira deformável, ao 

impor papéis sociais previamente estabelecidos tanto para homens quanto para 

mulheres, negando suas singularidades. De modo que esse sistema age em função 

de uma biunivocização, ou seja, de uma binarização de rotulações de identidades, 

que ora estão relacionadas com as próprias categorizações existentes no sistema 

social, ora estão relacionadas com as escolhas de construção de identidades 

realizadas pelos agentes. Nesse sentido: 

Existem aí dois aspectos: a máquina abstrata de rostidade, tal como é 
composta por buraco negro-muro branco, funciona de duas maneiras: 
uma concerne às unidades ou elementos, a outra às escolhas. De 
acordo com o primeiro aspecto, o buraco negro age como um 
computador central, Cristo, terceiro olho, que se desloca no muro ou 
na tela branca como superfície geral de referência. Qualquer que seja 
o conteúdo que se lhe atribua, a máquina procederá à constituição de 
uma unidade de rosto, de um rosto elementar em correlação biunívoca 
com um outro: é um homem ou uma mulher, um rico ou um pobre, um 
adulto ou uma criança, um chefe ou um subalterno, "um x ou um y". O 
deslocamento do buraco negro na tela, o percurso do terceiro olho na 
superfície de referência constitui tanto dicotomias e arborescências 
como máquinas com quatro olhos que são rostos elementares ligados 
dois a dois. Rosto de professora e de aluno, de pai e de filho, de 
operário e de patrão, de policial e de cidadão, de acusado e de juiz 
[...]: os rostos concretos individuados se produzem e se transformam 
em torno dessas unidades, dessas combinações de unidades [...]. 
Introduzimo-nos em um rosto mais do que possuímos um. (DELEUZE; 
GUATTARI, 2015, p. 49, grifo dos autores).  

 Em outros termos, a máquina abstrata de rostidade estabelece, 

constantemente, possibilidades duais, contrastantes e complementares (portanto 

biunívocas) que se organizam nas identidades recorrentes para os agentes sociais. 

De modo que esses sujeitos estão, portanto, previamente encaixados em alguma 

categorização, como as exemplificadas no excerto acima (homem ou mulher, rico ou 

pobre, operário ou patrão, etc.). Escolhemos, assim, rostos concretos (identidades 

estereotipadas) que já foram interpretadas e estabelecidas pela sociedade 

organizada, em um processo mais irreflexivo do que reflexivo por parte de nós 

mesmos, conforme nos esclarece os filósofos franceses, ao postularem que os 
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sujeitos adentram nessa organização de rostos com mais facilidade, ao invés de 

construírem os seus próprios rostos de antemão.  Embora que, mesmo que façamos 

essas escolhas “rebeldes” nos modos de ser, o próprio sistema maquinizado irá 

também rotular ou tentar organizar essas desvianças de identidades, como 

possibilidades a serem rejeitadas ou toleradas na vida em sociedade. Assim:  

De acordo com o outro aspecto, a máquina abstrata de rostidade 
assume um papel de resposta seletiva ou de escolha: dado um rosto 
concreto, a máquina julga se ele passa ou não passa, se vai ou não 
vai, segundo as unidades de rostos elementares. A correlação binária 
dessa vez é do tipo "sim-não". O olho vazio do buraco negro absorve 
ou rejeita, como um déspota parcialmente corrompido faz ainda um 
sinal de aquiescência ou de recusa. [...] A cada instante, a máquina 
rejeita rostos não-conformes ou com ares suspeitos. Mas somente em 
certo nível de escolha. Pois será necessário produzir sucessivamente 
desvios padrão de desviança para tudo aquilo que escapa às 
correlações biunívocas, e instaurar relações binárias entre o que é 
aceito em uma primeira escolha e o que não é tolerado em uma 
segunda, em uma terceira, etc. O muro branco não para de crescer, 
ao mesmo tempo que o buraco negro funciona várias vezes. [...] A 
relação binária se estabelece entre o "não" de primeira categoria e um 
"sim" de categoria seguinte que tanto pode marcar uma tolerância sob 
certas condições quanto indicar um inimigo que é necessário abater a 
qualquer preço. De qualquer modo, você foi reconhecido, a máquina 
abstrata inscreveu você no conjunto de seu quadriculado. 
Compreende-se que, em seu novo papel de detector de desvianças, a 
máquina de rostidade não se contenta com casos individuais, mas 
procede de modo tão geral quanto em seu primeiro papel de 
ordenação de normalidades. (DELEUZE; GUATTARI, 2015, p. 49-50).  

 Desta feita, as formas “rebeldes” de se comportar, diante dos padrões de 

“normalidades” previamente categorizados pelo sistema arborescente da máquina de 

rostidade, serão, de forma paulatina, inseridas novamente em alguma categorização 

identitária a ser criada pela Máquina, de modo a ter uma conotação social negativa ou 

positiva. Assim, a nível de exemplificação, um homem que se feminiza socialmente 

por não gostar de futebol, por ser emotivo, por gostar de cozinhar, por ter medo de 

insetos, por não trabalhar, etc. (qualidades não hegemônicas), poderá ser tolerado 

(de acordo com a máquina abstrata de rostidade que elabora desvianças padrões) em 

certas aceitações identitárias também preestabelecidas para ele, como, por exemplo, 

se ele for um homem heterossexual, possuidor de um corpo tonificado, detentor de 

muitos bens materiais, etc. (qualidades hegemônicas). Todavia, se ele, mesmo assim, 

não se encaixar nessas possibilidades aceitáveis pelo sistema, então essas 

desvianças serão combatidas e rejeitadas com muito vigor pela Ordem social.  
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 É nessa linha de pensamento que Badinter (1993) vai elaborar suas discussões 

sobre o homem “duro” e o homem “mole”, constatando que o homem duro será, 

simbolicamente, todo tipo de modelo arquetípico que estabeleça um rótulo para o 

indivíduo do sexo masculino, a saber: como aquele sujeito que detém força física, 

coragem ou valentia acima do comum, selvageria, poder econômico e intelectual e 

que se destaque como alguém que exerce algum tipo de dominação sobre as 

mulheres e outros seres, normalmente não demonstrando sentimentos afetivos, mas 

um comportamento violento, além de um perfil de liderança, entre outras 

características socialmente estereotipadas para um homem patriarcalizado. Assim: 

Desde o surgimento do patriarcado, o homem sempre se definiu como 
ser humano privilegiado, dotado de alguma coisa a mais, ignorada 
pelas mulheres. Ele se julga mais forte, mais inteligente, mais 
corajoso, mais responsável, mais criativo ou mais racional. E este mais 
justifica sua relação hierárquica com as mulheres, ou pelo menos com 
a sua. (BADINTER, 1993, p. 6, grifo da autora). 

 Parece que essa coisa “a mais” que os homens têm e que as mulheres não têm 

partiu de uma premissa sexual, mais precisamente simbolizada pela genitália. Ao que 

tudo indica, esse mesmo entendimento de Badinter é compartilhado pelo sociólogo 

Bourdieu, ao comentar que a organização da vida social ou civilizatória está enraizada 

em certas simbologias sexuais de ordem masculina e feminina:  

A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se 
diz por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser 
inevitável: ela está presente ao mesmo tempo, em estado objetivado 
nas coisas (na casa, por exemplo, cujas partes são todas “sexuadas”), 
em todo o mundo social e, em estado incorporado, nos corpos e nos 
habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de 
percepção, de pensamento e de ação. (BOURDIEU, 2016, p. 21, grifo 
do autor). 

 Assim, em uma noção exemplificativa, práticas sociais que remetam ao mundo 

da exterioridade estão mais propensas a serem caracterizadas, genericamente, como 

práticas a serem desempenhadas pelo gênero masculino, como o trabalho, ou a ação 

de se locomover pelas ruas, o de ir a bares ou a outros lugares (na verdade, quase 

sempre o de frequentar todo tipo de ambiente sem discriminação), o de praticar 

esportes ou outras atividades físicas, o de embrenhar-se em aventuras, o de participar 

de guerras, o de discursar perante multidões, dentre outras mais. Enquanto que, em 

sentido oposto, toda prática que remeta a uma interioridade está estereotipada a uma 
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condição do gênero feminino, a exemplo dos cuidados com o lar, da ação de reclusar-

se aos vãos de uma casa, de ter zelo com coisas e pessoas, e assim por diante.  

 Por essa razão que, quando homens e mulheres começam a exercer ou 

transitar por práticas que não estão exatamente relacionadas com os arquétipos 

sociais esperados, acontece um tipo de embate ideológico de gêneros. Albuquerque 

Júnior (2013) vai, inclusive, dizer que essa diferença de experimentação social de 

comportar-se tem a capacidade de mudar os rumos da História humana. Em outras 

palavras, se o patriarcalismo, por muito tempo, estabeleceu normas a serem seguidas 

na organização da vida civilizatória, sempre que surgirem possibilidades de 

transformar ou prejudicar a “ordem” do sistema, ele (o patriarcalismo) vai, de alguma 

forma, combater essas transformações, mesmo que não tenha sempre sucesso nessa 

empreitada. 

De todo modo, como há essa possibilidade de um homem ser socialmente 

masculinizado ou socialmente feminizado em estereótipos genéricos, Badinter (1993, 

p. 147, grifo da autora) vai dizer que “o homem mole sucede ao homem duro como 

seu contrário absoluto”. Desta feita, homens que sejam emotivos, que não sejam 

corajosos, que vivam reclusos em seus lares, que não demonstrem força física ou de 

qualquer outra ordem, serão considerados como homens “moles”. E é a essa 

figuração de homem duro e de homem mole5 que associaremos tanto o personagem 

barretiano Policarpo Quaresma, quanto o personagem Fabiano de Graciliano Ramos, 

que se movimentam ora por linhas de fuga, ora por linhas de estratificação, sendo as 

linhas de fuga os meios pelos quais se constrói uma identidade conflitante com o 

sistema dominante, e sendo a estratificação o processo oposto, ou seja, uma 

reprodução do mesmo. (DELEUZE; GUATTARI, 2017).  

 
 
 

  

                                                             
5 Apesar de distintos, tanto o homem duro quanto o homem mole são bifurcações de uma mesma 
categorização identitária de um tipo de homem, a saber: o homem mutilado. Além dessa categorização, 
Badinter também postula sobre o “homem reconciliado”, que não está relacionado a uma mera síntese 
desses dois tipos de identidades masculinas mutiladas mencionadas, e sim a uma masculinidade que 
supera as conotações extremistas que pesa tanto nos estereótipos do homem mole quanto nas 
rotulações do homem duro. O homem reconciliado vai além, pois “a reconciliação ilustra melhor a ideia 
de uma dualidade de elementos que tiveram que se separar, e até que se opor, antes de se reencontrar” 
(BADINTER, 1993, p. 165). Contudo, nesta dissertação, não trabalhamos com esse conceito, visto que, 
nas nossas análises, as oscilações de estereótipos identitários dos protagonistas barretianos e 
graciliânicos não se mostram como reconciliadas, e sim como contrastantes e problemáticas.  
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CAPÍTULO II:  DO LUGAR DO FEMININO EM POLICARPO QUARESMA 

 

Na obra Triste fim de Policarpo Quaresma, publicada em 1911, aparece 

representado como personagem principal o major que leva nome à obra. Nesse 

romance de Lima Barreto, conta-se, dentre outras coisas, as desventuras desse 

funcionário público que se vê incompreendido pela comunidade carioca em que vive, 

em virtude de possuir ideologias extremamente patrióticas que não condizem 

prontamente, ou ao menos na mesma proporção, com os interesses das demais 

pessoas.  

Dentre as características que se relacionam à construção identitária do referido 

protagonista, podemos elencar algumas no propósito de perceber os caracteres de 

masculinidade que estigmatizam o major Policarpo Quaresma. Ele é descrito, ao longo 

do texto, como um senhor de idade; um homem até certo ponto respeitado pelas 

demais pessoas; um sujeito solteiro, que não constituiu família; pouco social; 

funcionário público; homem alfabetizado, educado e intelectualizado; de corpo esguio 

e fraco; de estatura baixa; que usa óculos, fraque e cartola; detentor de algumas 

economias; possuidor de um título que lhe confere certa superioridade (major); dentre 

outras descrições.  

Apontada essas características do personagem, fazemos uma ressalva para 

dizer que certas descrições que se associam a uma construção identitária do gênero 

masculino podem variar de época para época, de cultura para cultura, de região para 

região e, até mesmo, de situação para situação, uma vez que “o sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 

ao redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 2015, p. 12).  

Assim, o perfil de masculinidade de Policarpo Quaresma está propenso de ser 

percebido de forma mais recorrente durante o período histórico onde se passa 

ficticiamente a narrativa, bem como na localidade em que ela se desenvolve, a saber: 

a parte urbana da capital brasileira do final do século XIX, no caso a cidade do Rio de 

Janeiro, mesmo que, no romance, haja outros espaços em que as ações também 

ocorram. Todavia, esses espaços não se constituem como maioria expressiva.  

Além das referidas características do personagem, Policarpo Quaresma é, em 

linhas gerais, um indivíduo que admira em demasia as possíveis qualidades do Brasil: 

costumes, história, a fauna brasileira, bem como sua flora, entre outras simbologias 
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patrióticas. Apesar de não se saber exatamente “onde nascera [...] Quaresma era 

antes de tudo brasileiro” (BARRETO, 2011, p. 17). O que se sabe é que ele era, como 

já mencionado, um residente da capital brasileira nos primeiros anos da República. 

Essa condição do protagonista é também uma representação crítica ao modo de vida, 

quase que europeu, que muitas pessoas citadinas estavam assumindo naquela 

época, conforme nos esclarece Costa (2007, p. 423): 

O nacionalismo de Policarpo Quaresma [...], as contradições e 
perplexidades que o atormentam, bem como o seu triste destino 
simbolizam o nacionalismo incerto e contraditório da nascente 
burguesia que se contrapõe ao “esnobismo” e às ânsias de 
europeização das elites tradicionais. 

Especificamente sobre a cidade do Rio de Janeiro, nesse momento de 

revolução governamental, Sant’Anna (2013) também informa que os homens citadinos 

da capital brasileira, nas primeiras décadas do século XX, viviam em um ambiente 

mais confortável e com hábitos mais intelectuais e frívolos do que os homens de 

comportamentos mais rústicos que antecederam esse período histórico do país. 

Em outras palavras, a crítica à narrativa barretiana revela que o homem 

republicano citadino estava configurado, segundo as postulações de Albuquerque 

Júnior (2013), como um tipo de homem socialmente feminizado, ou seja, que estava 

envolvido com práticas de reclusão, dentro de seus lares ou em outros ambientes 

fechados, que lhe possibilitavam ficar estudando, lendo e escrevendo, do que, 

simplesmente, engajado com as práticas tradicionais de exteriorização: de contato 

com outras pessoas, de trabalhos braçais, do esporte físico, enfim, de um estilo de 

vida mais pragmático e não meramente intelectual. 

Sabe-se que o ato de estar inserido em um ambiente domiciliar esteve, por 

muito tempo, relacionado ao estilo de vida das mulheres, de modo que podemos inferir 

que a vida privada esteve caracterizando, forçosamente, o feminino, enquanto que a 

pública caracterizava o masculino (BOURDIEU, 2016). Assim, alguns estudiosos 

eugênicos passaram a rotular todas as práticas que funcionassem de alguma maneira 

como um estilo de vida que ameaçasse a ordem tradicional do patriarcalismo como 

um processo de feminização da sociedade. Nesse sentido: 

Estes discursos masculinos falam com temor de um alastramento do 
feminino pela sociedade, trazido pela abolição das fronteiras entre 
etnias e raças com a Abolição, pelo progressivo acesso ao mundo da 
política de parcelas da sociedade antes excluídas, com o advento da 
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República, pela necessária ampliação do espaço social para a 
inclusão de novos grupos que emergiam com crescente influência e 
poder como: os comerciantes, os industriais, os operários, a classe 
média e, notadamente, as mulheres, surgidos todos com o processo 
de urbanização e industrialização, vistos como agentes principais 
neste processo de desvirilização da sociedade, trazido pela perda 
progressiva dos valores, sociabilidades e sensibilidades descritas 
como patriarcais. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p. 29). 

Assim, segundo Albuquerque Júnior (2013), o termo “eugenia” está relacionado 

a um tipo de discurso de preservação em que alguns indivíduos das elites se 

fundamentavam para o mantimento dos valores tradicionais relacionados ao homem, 

à humanidade, a uma hierarquização social. Esse tradicionalismo patriarcal serviu 

como maneira de combater os avanços da sociedade, tentando construir tipos/figuras 

regionais, como foi o caso da construção do estereótipo do “macho” nordestino. 

De uma maneira geral, os grandes acontecimentos mundiais e nacionais (como 

a Abolição da Escravatura, a Proclamação da República, a Primeira Guerra Mundial, 

entre outros) fizeram com que homens e mulheres perdessem muitos dos seus 

atributos sociais anteriormente estereotipados, originando uma mistura que parecia 

estar culminando em um nivelamento dos gêneros por meio da modernização da 

humanidade e do modo de vida civilizatório. 

Dessa forma, os homens vão perdendo muitas daquelas características 

preestabelecidas para eles desde épocas antigas, como a de serem reconhecidos 

como o sexo forte, um sujeito ativo, autoritário e que detém sozinho o controle da 

família, exercendo uma espécie de dominação sobre mulheres, crianças e até mesmo 

sobre outros homens (NOLASCO, 2001). Ainda segundo Nolasco, com o passar do 

tempo, o indivíduo do sexo masculino passou a viver mais para si mesmo 

(individualismo) do que para os demais integrantes de uma comunidade (coletividade), 

situação que também favoreceu para uma desestereotipização masculina. 

Esses fatores ajudam a compreender a construção do homem citadino 

republicano, a exemplo do personagem Policarpo Quaresma que, por causa do 

contexto urbano em que estava inserido, teve mais facilidade para o acesso a uma 

instrução institucionalizada como a que se denota pelo mundo dos livros, prática da 

leitura, em oposição a uma identidade masculina considerada retrógrada e que era 

marcada por uma rusticidade dos modos de ser. 

Ao longo da história, embora cognominado como major, Policarpo não vai 

sendo caracterizado como um homem violento, nem mesmo com as palavras. Mas, 
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ao contrário, ele se constitui como um homem muito erudito e refinado. O personagem, 

de fato, vive mais em uma esfera individualista, alimentando os seus sonhos e não o 

interesse público em geral. Esse isolamento do protagonista em seu espaço domiciliar 

é exemplificado na passagem: “Nunca sofrera críticas, nunca se atirou à publicidade, 

vivia imerso no seu sonho, incubado e mantido vivo pelo calor dos seus livros. Fora 

deles, ele não conhecia ninguém [...]” (BARRETO, 2011, p. 59). 

Esse tipo de comportamento marcado por um investimento na leitura pode ser 

considerado como um tipo de masculinização contratípica de Policarpo Quaresma. 

Todavia, devemos entender que a masculinização é apenas uma das nuances do 

aspecto social da vivência humana, conforme nos explicita Oliveira (2004, p. 15, grifo 

do autor): 

[...] a masculinidade articula e constitui um dos estratos da região do 
socius, esse espaço-processual ou processo-espacializante dinâmico, 
intangível, mas efetivo, que compreende todos os objetos da vida 
social (agentes, leis, instituições, símbolos, valores etc.), ao lado ou 
mesmo articulada a outros como nacionalidade, religião, profissão, 
grupos de status, posição de inserção social, região de origem, etnia, 
grupo de idade etc. 

O aspecto social é de suma importância para a representatividade masculina, 

uma vez que homens e mulheres acabam desempenhando papéis sociais 

previamente esperados para eles. Contudo, são estes indivíduos que, na verdade, 

acabam selecionando os comportamentos e afinidades culturais que bem aprouverem 

para si. Desta feita, se é verdade que Policarpo deseja ser um exímio leitor, bem como 

um habilidoso escritor, é bem verdade também que o seu contexto sociocultural 

influenciou para que ele tomasse essas decisões, uma vez que, dentro de um período 

de instauração e firmamento da República, esse personagem acaba representando 

um tipo de homem que estava se afastando cada vez mais dos perfis masculinos de 

épocas passadas, como aponta Sant’Anna (2013), sobre a mutação social da 

masculinidade com o avanço da urbanização e da República brasileira. Assim: 

A virilidade metropolitana não só menosprezou os patuás e as rezas, 
mas também fabricou recursos diferentes dos hábitos e tradições 
rurais. A própria exibição do destemor encontrou novos meios de ser 
garantida publicamente, pois desde o final do século XIX, a imagem 
de um homem urbanizado, letrado e burguês conquistou um espaço 
crescente na história do país. [...] Com o gosto pela vida urbana, a 
honra do macho realizou conjugações com qualidades até então 
desconhecidas. Por exemplo, na capital carioca do começo do século 
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passado, era chic ser smart [...]. (SANT’ANNA, 2013, p. 247, grifo da 

autora).  

Por isso que Policarpo Quaresma, representante de um Rio de Janeiro que 

estava se republicanizando, está propenso a ser um homem intelectualizado, pois era, 

cada vez mais comum, homens serem eruditos na capital metropolitana do Brasil 

República. Comum não, era chique. Não que o protagonista buscasse ascensão 

social, isso, de fato, não era o seu objetivo de vida, mas é bem verdade que o meio, 

no qual ele estava, favorecia um perfil de masculinidade letrada, de modo que ele se 

torna, portanto, uma pessoa voltada para uma prática intelectualizada. A sua vasta 

biblioteca particular, com livros em diversas línguas, atestava esse envolvimento com 

as práticas de letramento. E é por meio desses livros que Policarpo constrói para si 

uma relação identitária com o mundo das letras. 

Esses homens metropolitanos e letrados, durante o firmamento da República 

brasileira, foram justamente esses indivíduos exacerbadamente intelectualizados e 

reclusos, bem como citadinos ou querendo ser citadinos (caso fosse alguém oriundo 

da zona rural), com perfis que se aproximavam de uma associação com o feminino. 

Assim, “como uma mulher, o intelectual é visto, nesses discursos, como este ser frágil 

e atrapalhado com as coisas mais viris, arredio, vivendo dentro de seu escritório, 

gabinete ou quarto, num mundo mais de imaginação, atrapalhado com a realidade” 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p. 58).  

Nesse sentido, Policarpo Quaresma, associando-se ao intelectual, representa 

um modelo de masculinização cuja construção identitária foge dos padrões que se 

espera de um homem patriarcalmente tradicional, ficando, assim, nas margens da 

estereotipização social masculina, uma vez que, normalmente, são exaltados entre as 

várias comunidades civilizatórias e masculinamente tradicionais do mundo, aqueles 

sujeitos que possuem atributos de força e de autoridade. O comando, a pujança e até 

uma certa violência que caracterizam historicamente o sujeito masculino não se 

sobressaem no personagem de Lima Barreto, que não era considerado forte, nem 

mesmo no sentido físico/corporal, nem tinha alguma autoridade ou influência perante 

as demais pessoas, mesmo que carregasse o título de major, já que ele era motivo de 

chacota na repartição onde trabalhava, inclusive pelos próprios colegas de menor 

titulação. Prova disso é que suas sugestões e orientações nunca são atendidas ou 

levadas a sério, tanto pelos seus superiores militares quanto pelo próprio presidente 

Floriano Peixoto, aliás, nem mesmo pela maioria dos seus amigos e familiares, que o 
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consideravam, quase que consensualmente, como uma pessoa esquisita ou como um 

grande visionário. Isso pode ser percebido, por exemplo, quando Policarpo dialoga 

com o marechal Floriano Peixoto, a fim de sugerir-lhe conselhos de como governar o 

Brasil adequadamente, em um certo momento da narrativa: 

– Mas, não é isso, marechal. Vossa Excelência, com o seu prestígio e 
poder, está capaz de favorecer, com medidas enérgicas e adequadas, 
o aparecimento de iniciativas, de encaminhar o trabalho, de favorecê-
lo e torná-lo remunerador... Bastava por exemplo... Atravessavam o 
portão da velha quinta de Pedro I. O luar continuava lindo, plástico e 
opalescente. Um grande edifício inacabado que havia na rua parecia 
terminado, com vidraças e portas feitas com a luz da lua. Era um 
palácio de sonho.  Floriano já ouvia Quaresma muito aborrecido. O 
bonde chegou; ele se despediu do major, dizendo com aquela sua 
placidez de voz: – Você, Quaresma, é um visionário... (BARRETO, 
2011, p. 193). 

Nessa passagem, ilustra-se o quanto Policarpo Quaresma estava idealizando 

um projeto de nação que não condizia com a realidade dos seus governantes, 

ideologia essa que se contrastava com os propósitos políticos das pessoas com mais 

autoridade e poder do que ele, a exemplo do marechal Floriano Peixoto, que não 

estava necessariamente se dispondo a aceitar, com a mesma naturalidade, os ideais 

políticos construídos pelo referido patriota. Apesar de fazer sentido, os planos de 

Policarpo são fracos perante a vontade autoritária dos seus superiores. O 

comportamento do major pode ser considerado como transgressivo, ou seja, não 

coerente com a realidade, como se fosse um tipo de loucura ou de crime. Apesar de 

sua coragem ao tentar ensinar a um presidente a maneira adequada de se governar 

um país, tal atitude acaba beirando a insanidade, por ele não perceber a situação de 

pequenez que seus esforços denotam para o marechal.  

Como a “coragem sem precaução resvala na loucura, quiçá na estupidez” 

(SANT’ANNA, 2013, p. 246), as ações de ousadia, embora também ingênuas, de 

Policarpo Quaresma não são recebidas de bom agrado pela maioria das pessoas em 

seu entorno, como foi o caso do marechal, que, após o diálogo transcrito acima, passa 

a arquitetar a ida do major para o campo de batalha, possivelmente visando a sua 

morte, uma vez que o major não tinha experiência de guerra, nem idade juvenil ou 

porte físico guerrilheiro. Ele era apenas um sujeito não condizente com os planos 

marechais, portanto, ele era um problema. E problemas precisam ser resolvidos. 

Policarpo foi decretado culpado nesse diálogo da narrativa, associando-se a um 

criminoso quando chamado de visionário, tratado como um louco e, portanto, deveria 
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estar afastado das zonas de conforto e das rodas de conversa dos políticos e homens 

de patentes superiores, de modo que uma punição foi orquestrada para ele, a saber: 

ir para a guerra. Mas isso somente no fim do romance. 

Policarpo já havia sido punido em outro momento da narrativa, ao ser tratado 

como louco por redigir um documento oficial na língua indígena. De modo que ele é 

suspenso do trabalho, sendo, inclusive, internado em um hospício, até que retome 

satisfatoriamente a sua sanidade de homem normal.  

Michel Foucault (1978), em sua discussão a respeito da História da loucura, 

explica o modo como as instituições lidam com os sujeitos considerados anormais: 

segregando-os (como ocorre em determinado momento com Policarpo Quaresma). 

Alguns homens, às vezes rotulados de insanos ou de qualquer outra estirpe que não 

seja condizente com os perfis de “normalidade” pré-estabelecidos pela sociedade, 

como no caso do visionário, são fechados em ambientes, excluídos da vida em 

comunidade, através da ação corretiva de internamento. Processo esse surgido na 

Idade Média e que, ainda, traz alguns dos seus resquícios corretivos e punitivos nos 

internamentos contemporâneos. Em outras palavras: 

[...] não é de todo certo que a loucura tenha esperado, recolhida em 
sua imóvel identidade, o aperfeiçoamento da psiquiatria a fim de 
passar de uma existência obscura para a luz da verdade. Não é 
inquestionável também, por outro lado, que era à loucura, ainda que 
de modo implícito, que se dirigiam as medidas de internamento. Não 
é inquestionável, enfim, que, ao refazer no limiar da era clássica o 
gesto bem amigo da segregação, o mundo moderno tenha desejado 
eliminar aqueles que – quer mutação espontânea, quer variedade da 
espécie – manifestavam-se como "a-sociais". É fato que nos internos 
do século XVIII podemos encontrar uma semelhança com nossa 
personagem contemporânea do a-social, mas ela provavelmente 
pertence apenas à ordem do resultado, pois esta personagem foi 
suscitada pelo próprio gesto da segregação. Chegou o dia em que 
esse homem, que partiu de todos os países da Europa para um 
mesmo exílio por volta da metade do século XVII, foi reconhecido 
como estranho à sociedade que o havia escorraçado e irredutível a 
suas exigências; ele se tornou então, para maior tranquilidade de 
nosso espírito, o candidato indiferençado a todas as prisões, a todos 
os asilos, a todos os castigos. Na realidade, não é mais que o 
esquema de exclusões superpostas. (FOUCAULT, 1978, p. 91-92).  

Nesse esquema de exclusões superpostas, Policarpo acaba sendo um 

estranho à sociedade em que vive, ou seja, sendo um a-social. De modo que ele 

passa, portanto, a transitar nessa identidade do louco e, por conseguinte, a ser 

considerado como um tipo de sujeito perigoso detectado pela Máquina abstrata de 
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rostidade. É justamente naquela passagem da conversação dele com o marechal que 

há o embate entre essas duas forças simbólicas e contrastantes, a saber: a sanidade 

esperada, representada por Floriano Peixoto, e a insanidade rejeitada, que se vê em 

Policarpo Quaresma. No referido trecho, a alegoria do prédio que está 

imaginativamente pronto e acabado e, ao mesmo tempo, incompleto em sua estrutura 

física, evidencia esse jogo de embate político-ideológico entre os interlocutores 

supracitados: o quanto as sugestões patrióticas de Policarpo eram visionárias e, 

portanto, não condizentes com a realidade brasileira, ou seja, com os ideais da elite 

política (aqui representados pela figura do marechal), e o quanto as reações do 

presidente são duras e reais perante aquele diálogo enfadonho.  

Esse contratipo masculino (OLIVEIRA, 2004) um tanto quanto relacionado à 

loucura não é a única possibilidade de identificação para Policarpo Quaresma. Se 

essa é uma condição do seu espírito, na referida obra ele é também tido como um 

homem que é corporalmente fraco, no sentido de que não apresenta muito vigor físico. 

Por exemplo, durante o romance, em uma de suas tentativas de fazer com que as 

pessoas viessem a gostar da cultura brasileira, Policarpo se propõe a se fantasiar de 

Tangolomango (uma figura folclórica) para executar uma brincadeira em uma festa 

infantil, de modo que acaba não se saindo muito bem nessa atividade lúdica, findando 

na evidenciação de sua falta de força e vigor físico: 

Por aí, o major avançava, batia com o báculo no assoalho, fazia hu! 
hu! hu!; as crianças fugiram, afinal ele agarrava uma e levava para 
dentro. Assim ia executando com grande alegria da sala, quando, pela 
quinta estrofe, lhe faltou o ar, lhe ficou a vista escura e caiu. Tiraram-
lhe a máscara, deram-lhe algumas sacudidelas e Quaresma voltou a 
si. (BARRETO, 2011, p. 36). 

Note-se que o protagonista em análise, durante a execução breve de sua 

atuação enquanto Tangolomango, não ficou simplesmente cansado com o esforço de 

tal ação lúdica, mas chegou realmente a perder o ar, a perder a vista e, até mesmo, a 

desmaiar. Desta feita, os estereótipos masculinos de força e resistência não são 

traços, portanto, presentes na construção da identidade masculina de Policarpo 

Quaresma que, inclusive, nessa passagem, é despertado do seu desmaio de forma 

um tanto quanto cômica, por meio de “sacudidelas”, ou seja, como se fosse preciso 

um grande esforço de outras pessoas para ele voltar a si, o que evidencia, mais uma 

vez, uma corporeidade fraca do referido personagem, que não voltou à tona por forças 

próprias.  
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Em outras palavras, Policarpo Quaresma é representado como um homem 

desvirilizado em um sentido físico/corporal, já que ele tem um corpo magro, fraco, e 

não muito saudável. Contudo, ele também é desvirilizado no aspecto emocional, já 

que se constitui, de certa maneira, como um homem frágil no sentido sentimental. 

Como podemos perceber no seguinte excerto:  

Vivendo há trinta anos quase só, sem se chocar com o mundo, 
adquirira uma sensibilidade muito viva e capaz de sofrer 
profundamente com a menor cousa [...] e, com as pessoas com quem 
falava, trocava pequenas banalidades, ditos de todo o dia, cousas com 
que a sua alma e o seu coração nada tinham de ver. (BARRETO, 
2011, p. 59).  

 Em outras palavras, Policarpo Quaresma é, de fato, um homem muito sensível 

emocionalmente. A permanência em ambientes fechados torna ele um homem com 

estereótipos socialmente feminizados, sem falar que ele é passível de “sofrer 

profundamente” com qualquer coisa, até mesmo com termos pouco ofensivos. A 

atitude do personagem perante as menores situações é marcadamente emocional e 

aparece reforçada pela referência às palavras “alma” e “coração”, justamente por 

serem rotineiramente relacionadas à afetuosidade, ao amor, à sensibilidade, etc. 

Novamente esse aspecto de uma sentimentalidade marcante é, consensualmente, 

mais recorrente em arquétipos femininos do que masculinos, fazendo, portanto, com 

que Policarpo Quaresma se configure como um homem “mole”.  

 Além desse aspecto da reclusão, podemos notar que, neste romance de Lima 

Barreto, ser um homem intelectual é meio que um sinônimo de ser um contratipo 

masculino, em virtude de que o apreço que esses personagens barretianos dão ao 

mundo do letramento, a exemplo de um Policarpo Quaresma ou de um Isaías 

Caminha6, faz com que eles se distanciem de certos rótulos patriarcais, demonstrando 

admiração maior aos textos e ao mundo das palavras do que exatamente aos 

indivíduos em si. Eles são exemplos do homem moderno, sendo heróis mais 

individualistas do que coletivos. Ou seja, ao contrário de certos personagens heroicos 

antigos, como os oriundos dos mitos gregos (Hércules, Ulisses, Teseu, etc.), os 

                                                             
6 Lima Barreto, em seu primeiro romance publicado, intitulado Recordações do escrivão Isaías Caminha 
(1909), nos apresenta um protagonista que não é caracterizado como sendo forte no físico e que está, 
familiarmente, envolto com as práticas de letramento, ou seja, com as práticas de ler e escrever, 
inclusive fazendo disso sua profissão e não meramente uma forma de lazer. 
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personagens barretianos são exemplos de heróis menos arquetípicos, em um sentido 

de masculinidade hegemônica. É o que nos explica Nolasco (2001, p. 221-222): 

Os heróis gregos guardam entre si múltiplas semelhanças que se 
repetem em diferentes histórias e situações. Elas apontam para uma 
determinada referência de masculinidade que valoriza a capacidade 
guerreira, a força espiritual e física, a audácia e sabedoria necessárias 
para um homem ser pai. Há entre elas uma interligação que vai além 
das semelhanças individuais. O que eles buscam ou temem, o 
percurso a seguir conferem a estas histórias um caráter coletivo e 
comunitário. A representação masculina emerge de uma situação 
coletiva materializada através de histórias individuais. [...] Já nos mitos 
modernos, encontraremos heróis com percursos sem uma valiosa 
inserção coletiva. Eles transitam por uma coletividade que 
continuamente se fragmenta e desfaz, produzindo percursos intimistas 
para seus protagonistas. São poucos tonificados, solitários, frágeis e 
intelectualizados. 

 Como explicitado, essa masculinidade, como demostrada em Policarpo, remete 

a uma intelectualidade marcante; a uma falta de corpo tonificado; fragilizado no campo 

das emoções; e até mesmo ao isolamento como uma escolha de vida, fazendo do 

homem que se identifica com essas descrições um ser individualista e não coletivo. 

Nesse sentido, é notório que tais características são fortemente encontradas no 

personagem Policarpo Quaresma, bem como em outros personagens barretianos, a 

exemplo de um Isaías Caminha. Desta feita: 

Nesse percurso ganham destaque, por exemplo, as figuras de Isaías 
Caminha e Policarpo Quaresma como figurações do intelectual e de 
seu campo de ação. Policarpo apresenta-se como a representação do 
ridículo e da tragédia que é o desencontro entre o ordenado e 
homogêneo saber livresco sobre o Brasil e a heterogeneidade de sua 
realidade [...]. Isaías, por outro lado, é apresentado como metáfora do 
escritor moderno que, se por um lado reconhece o poder da palavra 
escrita - como pode demonstrar a passagem de Isaías pela imprensa 
-, se questiona sobre o valor e a função daquilo que escreve [...]. 
(CHRISTÓFARO SILVA, 2013, p. 26-27). 

 Assim, os personagens barretianos, caracterizados como exímios praticantes 

de letramento, se configuram como sendo heróis não idealizados e sim problemáticos, 

escapando, muitas vezes, das rotulações sociais de masculinidade esperadas para 

eles. Portanto, eles serão considerados homens diferentes, por justamente assumirem 

identidades destoantes daquela da tradição, uma vez que, o que importa, para esses 

tipos de personagens, é que haja “a peregrinação do indivíduo problemático rumo a si 

mesmo, o caminho desde o opaco cativeiro na realidade simplesmente existente, em 
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si heterogênea e vazia de sentido para o indivíduo, rumo ao claro autoconhecimento” 

(LUKÁCS, 2007, p. 82). Ou seja, que esse herói problemático negue a realidade 

estriada em que está inserido e busque concretizar seus ideais de vida por meio de 

aventuras conflituosas com a ordem social.  

Interessante destacar que Policarpo Quaresma possui um título da guarda 

nacional, conforme já assinalamos, mas que não condiz com o seu histórico 

profissional, sua formação ou porte físico. De todo modo, ele tinha uma patente alta e 

era, ao menos durante o início da narrativa, respeitado na sua vizinhança e no seu 

trabalho, como sendo um homem íntegro, apesar de esquisito. Tanto que, quando ele 

passa a ser amigo do músico Ricardo Coração dos Outros, as pessoas passam a 

criticar a sua conduta. Inclusive, uma dessas pessoas que criticam seu envolvimento 

com o referido cantor de modinhas é a sua própria irmã, de nome Adelaide, 

aconselhando-o a se afastar do dito violeiro, pois não era socialmente adequado um 

senhor de idade estar de amizades com um seresteiro.  

Ademais, essa questão da faixa etária é justamente um dos motivos para que 

Policarpo Quaresma seja respeitado na vizinhança. Isso porque o texto nos faz 

entender que um homem com idade avançada tende a ser mais respeitado em sua 

comunidade, por causa da experiência de vida que carrega consigo, uma vez que o 

tempo lhe denotaria certa maturidade. Claro que Policarpo Quaresma não é um 

senhor idoso, mas ele é um homem maduro e de certa idade, em outros termos, um 

“senhor de idade”, o que lhe confere um respeito social em rotulações estriadas. No 

texto, há algumas menções que nos fazem acreditar que o protagonista talvez 

possuísse uma idade que se aproximasse dos 50 anos, ou algo em torno disso:  

Desde moço, aí pelos vinte anos, o amor da pátria tomou-o por inteiro. 
Não foi um amor comum, [...] o que o patriotismo o fez pensar foi um 
conhecimento inteiro do Brasil, levando-o a meditações sobre os seus 
recursos, para depois então apontar os remédios, as medidas 
progressivas, com pleno conhecimento de causa. (BARRETO, 2011, 
p. 17).  

Para bem compreender o motivo disso, é preciso não esquecer que o 
major, depois de trinta anos de meditação patriótica, de estudos e 
reflexões, chegava agora ao período da frutificação. A convicção que 
sempre tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo e o seu grande 
amor à pátria eram agora ativos e impeliram-no a grandes 
cometimentos. Ele sentia dentro de si impulsos imperiosos de agir, de 
obrar e de concretizar suas ideias. (BARRETO, 2011, p. 28). 
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Portanto, a chave para ponderar na possibilidade de Policarpo Quaresma ter 

os seus 50 anos está na palavra “meditação”, pois o texto nos informa que ele passou 

a meditar nas coisas do Brasil, de uma maneira muito compromissada, a partir de mais 

ou menos seus vinte anos de idade. De modo que toda essa meditação passou a dar 

frutos depois de decorridos trinta anos desses estudos e pesquisas. Claro que essa 

pode não ser a idade exata do personagem em questão, já que ele sempre foi movido 

por um sentimento forte de amor pela nação desde a sua juventude.  

Além disso, esse respeito atribuído à conduta do personagem Policarpo 

Quaresma também se dá pela forma como ele vivia e realizava suas atividades 

rotineiras, ou seja, metodicamente. Suas ações e seu comportamento são tão bem 

delimitados e ordenados que os seus próprios vizinhos organizavam suas respectivas 

atividades diárias e domésticas a partir das pontualidades práticas com as quais o 

major resolvia suas coisas, a exemplo do horário em que ele chegava do trabalho, etc. 

Nesse sentido: 

O Major Quaresma, por ser inteiramente dedicado aos estudos e 
adepto incondicional do método e do saber científicos, contrasta com 
o meio que habita pelo seu modo de vida. Seus hábitos obedecem ao 
rigor metódico próprio dos laboratórios científicos, e tal é a 
regularidade com que realiza suas tarefas que chega a ser comparado 
pelos seus vizinhos a um astro, ou a um fenômeno da natureza que 
acontece com regularidade. (FREIRE, 2012, p. 54). 

 O respeito que a figura do referido personagem impõe, no início da obra, não 

advém apenas da observação de sua conduta pelos demais personagens ou de sua 

organização habitual para com todos os setores de sua vida. Policarpo Quaresma 

também é um sujeito considerado respeitável para as demais pessoas em seu entorno 

em virtude do seu título, no caso, por ser designado como major7. A relevância social 

adquirida por causa desse título é, neste romance, uma das poucas identificações de 

masculinidade “dura” que este personagem possui para poder se associar aos 

estereótipos de masculinidade tradicional. Todavia, não há nenhuma honraria ou 

mérito na aquisição dessa patente que lhe confere certa superioridade em relação aos 

                                                             
7 O título de major, de Policarpo Quaresma, aparenta ser um título informal durante a maior parte da 
narrativa. É mais um tratamento respeitoso que as pessoas lhe atribuíam após seu nome aparecer na 
lista de guardas-nacionais (uma instituição filiada ao Exército Nacional) por um amigo influente no 
Governo. Isso, por si só, atestaria, de fato, sua patente, mas como esse título fora adquirido de forma 
“ajeitada”, Policarpo nunca concordou prontamente com tal veredito, mesmo aceitando, a contragosto, 
a designação por causa dos seus conterrâneos. De todo modo, em um certo momento do romance, o 
referido personagem recebe essa titulação formal que já lhe era imputada, ao concordar em ir servir no 
batalhão do Exército, tendo, inclusive, que liderar um grupo de 40 homens no destacamento militar.  
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demais homens, uma vez que foi de maneira extremamente trivial que o protagonista 

em questão conseguiu alcançar essa posição: 

Quaresma então explicou por que o tratavam por major. Um amigo, 
influência no Ministério do Interior, lhe tinha metido o nome numa lista 
de guardas-nacionais, com esse posto. Nunca tendo o pago os 
emolumentos, viu-se, entretanto, sempre tratado major, e a cousa 
pegou. A princípio, protestou, mas como teimassem deixou. 
(BARRETO, 2011, p. 171). 

 Essa trivialidade ou banalidade na aquisição de títulos militares não está 

limitada apenas ao referido protagonista. Outros personagens nesse mesmo romance 

também possuem patentes importantes e que, também, foram adquiridas de maneira 

nada gloriosa, a exemplo do amigo de Policarpo Quaresma, de nome General 

Albernaz. Este último personagem vai ser importante durante toda a narrativa, 

aparecendo como um dos melhores amigos de Quaresma. Além disso, o referido 

general também vai ser configurado como sendo um exemplo de homem mole, por 

ter, igualmente a Policarpo, um corpo não tonificado, por ser um tanto quanto recluso 

a ambientes domésticos, trabalhar com serviços burocráticos que exigem quase que 

exclusivamente práticas de letramento e por não ter se aventurado fisicamente em 

batalhas, em guerras, ou seja, em combates corpo a corpo. Assim, a sua trivialidade 

masculina, em aspectos patriarcais, não está somente na aquisição do título militar de 

general adquirido de forma desprestigiosa, mas, também, nas próprias ações que ele 

desempenha na sua rotina e nos seus modos de ser. Desta feita: 

O general nada tinha de marcial, nem mesmo o uniforme que talvez 
não possuísse. Durante toda a sua carreira militar, não viu uma única 
batalha, não tivera um comando, nada fizera que tivesse relação com 
a sua profissão e o seu curso de artilheiro. Fora sempre ajudante-de-
ordens, assistente, encarregado disso ou daquilo, escriturário, 
almoxarife, e era secretário do Conselho Supremo Militar, quando se 
reformou em general. Os seus hábitos eram de um bom chefe de 
seção e a sua inteligência não era muito diferente dos seus hábitos. 
[...] O altissonante título de general, que lembrava cousas sobre-
humanas dos Césares, dos Turennes e dos Gustavos Adolfos, ficava 
mal naquele homem plácido, medíocre, bonachão, cuja única 
preocupação era casar as cinco filhas e arranjar “pistolões” para fazer 
passar o filho nos exames do Colégio Militar. (BARRETO, 2011, p. 29).  

Além do general Albernaz, que é descrito com aparências másculas não 

condizentes com os estereótipos viris, outro militar do romance que também é 

caracterizado de forma não valorativa para um perfil masculino guerrilheiro e 
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hegemônico é o próprio marechal Floriano Peixoto, presidente do Brasil. Se em 

determinado momento da história ele representa a razão e o poder, em contraposição 

a desrazão de Policarpo, ele é também mencionado como sendo alguém molenga, 

portanto, um homem “mole”. O mito de “marechal de ferro” que envolvia a estimada 

figura do referido presidente é descontruído no momento em que Policarpo encontra-

se com ele no Palácio. A partir dessa situação, a obra vai nos mostrar, nas demais 

aparições do marechal, que ele é caracterizado como sendo um homem preguiçoso 

no ouvir, preguiçoso no falar, preguiçoso no agir e que, além de tudo isso, é um militar 

que também não possui um corpo tonificado:  

Quaresma pôde então ver melhor a fisionomia do homem [...]. Era 
vulgar e desoladora. O bigode caído; o lábio inferior pendente e mole 
a que se agarrava uma grande “mosca”; os traços flácidos e 
grosseiros; não havia nem o desenho do queixo ou olhar que fosse 
próprio, que revelasse algum dote superior. Era um olhar mortiço, 
redondo, pobre de expressões, a não ser de tristeza que não lhe era 
individual, mas nativa, de raça; e todo ele era gelatinoso – parecia não 
ter nervos. (BARRETO, 2011, p. 166).  

O marechal, portanto, que deveria representar um homem de liderança e poder, 

é caracterizado de maneira grotesca para um perfil de masculinidade hegemônica. 

Tudo nele é caído, mole, flácido e sem força. Como se fosse justamente uma analogia 

da impotência masculina em uma identificação de sujeito socialmente feminizado, 

mesma analogia adotada por Badinter (1993).   

Enfim, como visto, os militares, nesse romance, são exemplos de homens que 

não possuem corpos tonificados, mas, pelo contrário, são homens franzinos e fracos, 

moles, que não apresentam uma identificação condizente com a instituição militar, já 

que as profissões armadas “envolvem conceitos como coragem, luta, superação e 

enfrentamento que trazem forte apelo à masculinidade” (IZECKSOHN, 2013, p. 267). 

Além disso, ainda em relação aos militares: 

A capacidade de suportar os flagelos da guerra, como dor, fome, frio, 
mutilações, encarando impassivelmente a concreta possibilidade da 
morte, só poderia ser mantida se estivesse presente a ideia de que o 
verdadeiro homem viril era aquele que colocasse sua força de 
resistência a serviço de uma causa de maior valor, realizando um 
acoplamento entre o agente e o socius, através da identificação do 

varão com os mais altos ideais sociais. (OLIVEIRA, 2004, p. 31, grifo 
do autor). 
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Portanto, esse ideal de virilidade não é encontrado em muitos militares do 

romance em questão, já que, por exemplo, o general Albernaz não passou por 

nenhuma experiência física de lutas ou de demais enfrentamentos bélicos. Isso se 

explica, em parte, em virtude de que, no Brasil, quem, de fato, ia para as trincheiras 

ou para o combate corpo a corpo nas guerras relacionadas ao período histórico 

ficcional da narrativa barretiana eram os sujeitos marginalizados, sem patentes na 

sociedade. Os sujeitos que tivessem algum privilégio social poderiam gozar de uma 

segurança maior no tocante às implicações das atividades bélicas, apesar de que, 

com os valores republicanos e democráticos da Proclamação, isso não deveria existir, 

como atesta Izecksohn (2013, p. 293-294):  

A proclamação da República pelos militares introduziu transformações 
lentas nas características do serviço [de recrutamento] [...]. Uma 
publicação do Exército assegurava que “a educação do povo pelo 
Exército [levaria a] um justo equilíbrio entre as diversas classes de que 
se compõe a sociedade brasileira”. [...] Novas conotações referentes 
ao patriotismo emergiram com a chegada da República. A despeito 
dessas intenções, o recrutamento forçado continuou prevalecendo 
como principal estratégia para abastecer as fileiras. Estas continuaram 
sendo preenchidas majoritariamente pelos setores mais degradados. 
[...] Como observou Peter Beatrie, “A República pôs fim aos títulos de 
nobreza, mas não às concepções tradicionais de privilégio”. 

Ou seja, com a Proclamação da República brasileira (período do qual fazem 

parte os personagens da ficção barretiana em análise), os militares com privilégios 

não precisariam participar de guerras, como foi o caso do general Albernaz. Essa era 

uma tarefa para os indivíduos marginalizados, como os pobres, os negros, e demais 

sujeitos que fossem recrutados à força pelo Governo. Nesse sentido, o referido 

general não precisaria, de fato, ter vivenciado essas situações bélicas para adquirir 

masculinidade social, necessitaria apenas manter a patente que lhe confere a insígnia 

de sujeito superior, bem como que lhe confere a capacidade de liderança, capacidade 

essa que, por sua vez, costuma ser uma rostificação de masculinidade das classes 

privilegiadas.  

O texto de Lima Barreto não nos relata, com exatidão, se foi uma questão de 

preguiça ou de não aptidão física que fez o general Albernaz negar essa possibilidade 

de ingressar em batalhas durante a sua experiência profissional no Exército. Já sobre 

o major Policarpo Quaresma, o que sabemos é que este personagem quis, durante 

um determinado momento de sua vida, abraçar essa ideologia do homem que luta 
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pela nação de corpo e alma, o que poderia enquadrá-lo num ideal de soldado 

masculinamente idealizado, já que: 

Ao serem convocados, os soldados estariam em ação por uma causa 
nobre: a defesa da pátria. Isso só seria possível se eles 
demonstrassem sua devoção ao país por meio de sua virilidade e de 
atos de coragem. Os ideais medievais de bravura e destemor 
passavam agora a integrar as características fundamentais do soldado 
devotado e heroico. Exprimia-se cada vez mais a imbricação entre 
militarização, nacionalismo e masculinidade. (OLIVEIRA, 2004, p. 27).  

Contudo, esse desejo do seu coração de entrega total de seu ser aos mandos 

da pátria através do poder do Exército foi negado na sua juventude, como nos informa 

a obra:  

Logo aos dezoito anos quis fazer-se militar; mas a junta de saúde 
julgou-o incapaz. Desgostou-se, sofreu, mas não maldisse a Pátria. O 
ministério era liberal, ele se fez conservador e continuou mais do que 
nunca a amar a “terra que o viu nascer”. Impossibilitado de evoluir-se 
sob os dourados do Exército, procurou a administração e dos seus 
ramos escolheu o militar. (BARRETO, 2011, p. 17).  

  Portanto, Policarpo também não possuía um corpo forte o suficiente para 

trabalhar nas Forças Armadas, indicando mais uma ocorrência de fraqueza dos 

personagens barretianos como forma de representar homens não exemplares para o 

militarismo socialmente tradicional. Policarpo, na verdade, não se encaixa em nenhum 

dos padrões militares, ou seja, nem o que valoriza o fazer, nem o que privilegia o 

mandar. Sempre evidenciando que o protagonista em questão tinha uma atitude de 

“amar” as coisas do Brasil, ou de ficar “triste” com os problemas que lhe aconteciam. 

Sentimentos estes que não são incentivados de serem expressados em uma conduta 

hegemônica masculina.  

 

2.1 O homem visionário: uma identidade masculina que choca   

 

Policarpo Quaresma é um personagem que, para os leitores menos atentos, 

pode ser considerado como um sujeito até certo ponto irracional que se encontra em 

constante embate ideológico perante as demais personagens da narrativa, que, por 

sua vez, podem ser vistas como racionalmente sãs, mas não em um sentido absoluto.  

 Todavia, uma leitura mais apurada, inclusive embasada em pressupostos 

filosóficos, como os dos franceses Deleuze e Guattari, nos permitem enxergar essa 
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diferenciação masculina e comportamental de Policarpo como uma busca constante 

de devir8, ou seja, de fazer acontecer os seus desejos, os quais se configuram como 

uma tentativa de enaltecer certas ideologias patrióticas do Brasil, seja por meio da 

cultura, da história, da literatura, da agricultura, da música e outras qualidades mais 

deste país.  

 Essa vontade e tomada de decisões em fazer valer os seus ideais, que, no 

entendimento do personagem, também deveriam ser compartilhados por seus 

compatriotas, faz de Policarpo Quaresma um sujeito que constrói sua identidade por 

meio do rompimento com os estratos institucionais, ou seja, com as normas sociais 

dominantes, mesmo que ele pareça um homem ligado a elas pela pseudopatente de 

major.  

Policarpo se desterritorializa dos preceitos comportamentais de sua 

comunidade, a qual entendia que ele, por ser um homem de idade, deveria ter uma 

postura respeitosa e condizente com os padrões sociais esperados para ele. O devir 

visionário de Policarpo pode ser interpretado, numa acepção filosófica, como uma 

espécie de linha de fuga empreendida por meio das histórias que ele encontra nos 

livros. Nesse devir, o major acaba produzindo novas subjetividades que se chocam 

com os preceitos arborescentes ligados ao sistema político e cultural dominante de 

sua época.  

 Para Deleuze e Guattari (2017, p. 29), o modelo da árvore-raiz9 se contrapõe 

ao do rizoma10, uma vez que “um rizoma não pode ser justificado por nenhum modelo 

estrutural ou gerativo. Ele é estranho a qualquer ideia de eixo genético ou de estrutura 

profunda”. E, como o próprio nome já sugere, a árvore-raiz tem estruturas enraizadas 

em modelos pivotantes, na tentativa de manter e reproduzir os mesmos estereótipos 

até o infinito. Se levarmos em consideração a forma como as pessoas devem se 

                                                             
8 Devir, em uma perspectiva deleuze-guattariana de experimentação e intensificação dos desejos, é 
um processo imanente que “corresponde a um não conformar-se a um modelo de justiça ou de verdade” 
(ALVES, 2017, 47). 
9 A árvore-raiz é uma simbologia deleuze-guattariana para descrever o sistema organizacional e 
hierárquico, que perpassa vários ou todos os aspectos sociais da vida em comunidade, fornecendo 
uma ideia de estabilidade e ordem, justamente por causa dessa analogia com a árvore e com a raiz.   
10 Esse conceito é uma apropriação metafórica do termo “rizoma”, próprio das ciências biológicas, no 
que tange respeito ao reino dos vegetais, como sendo um caule subterrâneo, sem uma delimitação e 
organização certa, que pode desencadear na formação de ramos folíferos, flores e raízes em uma 
planta. Contudo, a simbologia filosófica deleuze-guattariana do rizoma serve como uma forma incomum 
de experimentação dos desejos que se contrapõem aos ditames sociais pré-estabelecidos, 
desencadeando em novas e estranhas identidades ou comportamentos. Na verdade, o rizoma também 
pode penetrar no sistema dominante ou arbóreo, transformando-o, problematizando-o ou 
ressignificando-o.  
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comportar, em aspectos socioculturais, a reprodução de identidades que estão 

conectadas à árvore-raiz será sempre a mesma, desde que a ordem dominante não 

seja quebrada.  

 E é isso que ocorre com frequência no romance em questão, pois, a todo 

tempo, os personagens querem que Policarpo Quaresma se comporte de uma 

maneira arborescente, ou seja, de uma maneira socialmente arquetípica, a fim de que 

ele não fuja das normas esperadas para um senhor de idade, como de fato ele é.  

No início da narrativa, o personagem se encontra nesse campo da 

territorialização, ou seja, nesse espaço institucionalizado, cujo sistema é abstrato, e 

que estabelece regras e estratos sociais para ele. Mas, a constituição de sua 

masculinidade, associada a uma identificação do homem “mole”, somada a percepção 

de que ele seja um visionário, vai sendo responsável por provocar uma 

desterritorialização. 

Numa compreensão deleuze-guattariana, se os estratos e a territorialização 

estão fortemente relacionados ao sistema dominante, ou seja, com a árvore-raiz que 

corresponde à ordem social, os processos de desestratificação e desterritorialização 

são como movimentos contrários a esses modelos ou juízos, desencadeando na 

formação de rizomas-canais. Estes, por sua vez, são possíveis de acontecer por meio 

das linhas de fuga que eclodem dentro desses próprios modelos, como uma ruptura, 

como uma válvula de escape. Nesse sentido: 

[...] o rizoma é feito somente de linhas: linhas de segmentaridade, de 
estratificação, como dimensões, mas também linha de fuga ou de 
desterritorialização como dimensão máxima segundo a qual, em 
seguindo-a, a multiplicidade se metamorfoseia, mudando de 
natureza”. (DELEUZE; GUATTARI, 2017, p. 43).  

 Por meio das linhas de fuga é possível desencadear a desterritorialização, a 

fim de constituir rizoma, ou seja, de fazer acontecer novos processos de identificação, 

os quais se configuram pela fuga do decalque (processo de produção e reprodução 

arborescente que, inclusive, tenta transformar o rizoma em raízes e radículas). Desta 

feita, o decalque tenta organizar, estabilizar, neutralizar “as multiplicidades segundo 

eixos de significância e de subjetivação que são os seus”. (DELEUZE; GUATTARI, 

2017, p. 31).  

 Durante toda a narrativa, Policarpo, ao fazer rizoma, ao construir seu corpo sem 

órgãos, sofre esses ataques subjetivos das outras personagens, que tentam trazê-lo 
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de volta para o eixo da significância do decalque, da “normalidade”, de uma vida 

socialmente estereotipada em modelos predeterminados de como ser um homem.   

Nesse sentido, por corpo sem órgãos, ainda em uma perspectiva deleuze-

guattariana, devemos entender que se trata de um processo que “passa pela busca 

da liberdade, isto é, pelo anseio de apreciar a existência sem utilidade prática [...], o 

CsO se opõe ao conceito de organismo, esvaziando as significâncias e subjetivações 

predeterminadas” (ALVES, 2017, p. 36-37). Além disso, nas palavras dos filósofos:  

O corpo sem órgãos é o improdutivo; no entanto, é produzido em seu 
lugar próprio, a seu tempo, na sua síntese conectiva, como a 
identidade do produzir e do produto (a mesa esquizofrênica é um corpo 
sem órgãos). O corpo sem órgãos não é o testemunho de um nada 
original, nem o resto de uma totalidade perdida. E, sobretudo, ele não 
é uma projeção: nada tem a ver com o corpo próprio ou com uma 
imagem do corpo. É o corpo sem imagem. Ele, o improdutivo, existe 
aí onde é produzido, no terceiro tempo da série binário-linear. Ele é 
perpetuamente re-injetado na produção. (DELEUZE; GUATTARI, 
2017, p. 20-21).  

 Portanto, o corpo sem órgãos é uma identidade que choca, que não tem 

imagem e que é improdutivo. Mas que existe justamente onde é produzido, por meio 

dessa sua conexão de afinidade com as multiplicidades. Multiplicidades estas que 

podem ser entendidas, aqui neste trabalho, como sendo o processo de formação e 

experimentação das identidades masculinas que Policarpo Quaresma experiencia. No 

caso deste personagem, ele faz seu corpo sem órgãos na espacialidade em que vive 

e trabalha, ou seja, no subúrbio e na repartição militar carioca, sendo, de certa forma, 

considerado improdutivo na sua sociedade, apesar dos esforços dele mesmo em se 

fazer significativo, aliás, de fazer as suas ideologias significativas.   

 Deste modo, de uma forma genérica, o personagem Policarpo Quaresma é 

alguém que está cansado da árvore-raiz, alguém que está inconformado com o 

desdém que os seus familiares, amigos, colegas de trabalho e a própria sociedade 

em si fazem para com as belezas emblemáticas e patrióticas do Brasil.  

Percebemos isso somente no desenrolar das aventuras ou desventuras do 

referido major, porque, no início do romance, ele é primeiramente apresentado como 

um personagem que está nas margens do comum, em uma rotulação comportamental 

estriada, na conformidade dos modelos socioculturais ditados para um homem 

pertencente a sua comunidade, já que ele é respeitado pelas pessoas que o 

conhecem, a exemplo dos seus vizinhos, colegas de trabalho, amigos e familiares:  
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A vizinhança já lhe conhecia os hábitos [...]. Vivendo em casa própria 
e tendo outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma 
podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, 
gozando, por parte da vizinhança, da consideração e respeito de 
homem abastado. [...] Quaresma era considerado no Arsenal: a sua 
idade, a sua ilustração, a modéstia e honestidade de seu viver 
impunham-no ao respeito de todos. (BARRETO, 2011, p. 13 e 18).  

 Por ser um homem demasiadamente metódico, os vizinhos e a sua irmã 

Adelaide passaram a criticar um pouco os hábitos do major no momento em que 

surgiram coisas incomuns na sua rotina. E isso já era o início da construção do seu 

corpo sem órgãos, uma vez que ele vê na efetivação de seus ideais patrióticos uma 

forma de fugir dos eixos da estratificação social.  

 Dentre as mudanças na rotina metódica do referido personagem, rotinas estas 

que eram exatamente iguais “todos os dias, há quase trinta anos” (BARRETO, 2011, 

p. 13), a primeira coisa incomum nos hábitos diários do protagonista foi o seu 

envolvimento com a música, mais especificamente com o instrumento musical violão. 

Tamanho foi o engajamento repentino para com este instrumento, que Policarpo 

chegou até mesmo a contratar um seresteiro, de nome Ricardo Coração dos Outros, 

com o propósito de aprender música de forma mais didática. 

 Só que, a partir desse momento, os vizinhos começaram a criticar esse novo 

estilo de vida de Policarpo Quaresma. De tal modo que o respeito que eles tinham 

pelo referido major passou a diminuir. Isso ocorre em virtude de que a ação de tocar 

violão, para aquela localidade, época e cultura onde eles viviam, estava fortemente 

associada com a marginalidade ou vagabundagem. Assim, “à vista de tão 

escandaloso fato, a consideração e o respeito que o Major Policarpo Quaresma 

merecia nos arredores de sua casa diminuíam um pouco. Estava perdido, maluco, 

diziam” (BARRETO, 2011, p. 15).  

 Antes que os vizinhos de Policarpo passassem a criticá-lo por causa das aulas 

de violão nesse momento inicial da narrativa, apenas uma pessoa, de nome Doutor 

Segadas, já considerava o major como sendo um sujeito de hábitos incomuns aos 

modos de ser e de viver para um homem do seu perfil. Modos estes que eram 

estereotipados. Essa quebra nos parâmetros da árvore-raiz que o protagonista 

empreende, na visão do doutor Segadas, está relacionado ao fato de Policarpo se 

envolver demasiadamente com o mundo dos estudos, do ler e do escrever, enfim, de 

um forte envolvimento com os livros. Essa atitude causava certa estranheza, já que 

Policarpo Quaresma não possuía uma formação institucionalizada. Portanto, a prática 
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de ter e de ler livros era considerada uma atitude mais próxima da realidade das 

pessoas graduadas do que das pessoas que não tinham formação acadêmica. 

Entretanto, contrariando esse senso comum, tamanha era a paixão de Policarpo pelos 

textos escritos, que ele chegava até mesmo a se trancafiar em sua casa para lê-los, 

preferindo estes do que exatamente um convívio com as demais pessoas, tanto que:  

Não recebia ninguém, vivia num isolamento monacal, embora fosse 
cortês com os vizinhos que o julgavam esquisito e misantropo. Se não 
tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos, e a única desafeição 
que merecera fora a do Doutor Segadas, um clínico afamado no lugar, 
que não podia admitir que Quaresma tivesse livros: “Se não era 
formado, para quê? Pedantismo!” (BARRETO, 2011, p. 14). 

 Desta feita, já podemos perceber que é com os livros que Policarpo Quaresma 

estabelece uma relação identitária para si. Os livros se constituem, portanto, como 

linhas de fuga, linhas de ruptura e destratificação para com a sociedade em que ele 

vive. E é por essa razão que o referido major pode ser considerado como um 

personagem até certo ponto rizomorfo, em virtude de que ele deixa de se conectar 

passivamente com as ideologias sociais predeterminadas para aquela época, a 

respeito de como um homem de idade e sem formação institucionalizada deve ou não 

deve se comportar. Lembrando que “ser rizomorfo é produzir hastes e filamentos que 

parecem raízes, ou, melhor ainda, que se conectam com elas penetrando no tronco, 

podendo fazê-las servir a novos e estranhos usos” (DELEUZE; GUATTARI, 2017, p. 

34).  

 Então, se Policarpo constrói uma relação identitária rizomórfica com os livros, 

é porque ele, na verdade, está dando novos sentidos a prática da leitura e da escrita 

em sua vida. Ele não está apenas lendo por lazer ou erudição acadêmica, sua 

empreitada tem a ver com a tentativa de modificar, de alguma forma, os espaços por 

onde ele transita, bem como os sujeitos com quem ele conversa e convive, tentando 

inserir neles os valores patrióticos que ele acredita encontrar nos livros. Isso ocorre 

de uma maneira tão forte que ele quer, até mesmo, modificar o Brasil em muitos 

aspectos, a exemplo da tentativa de fazer com que o idioma oficial do país passe do 

português para o tupi-guarani, entre outras tentativas de modificação.  

 Claro que todas as suas tentativas acabam sendo inúteis, tanto esta da 

mudança do idioma oficial, como a de demonstrar que as terras do Brasil são as mais 

férteis do mundo (principalmente quando ele vai residir em um sítio de nome 

“Sossego”); ou quando procura evidenciar que nossa cultura e nossa arte são as mais 
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genuínas do planeta (a exemplo de quando ele se fantasia de Tangolomango); ou 

quando ele tem um momento de diálogo com o presidente Floriano Peixoto (dando-

lhe conselhos de como governar o Brasil); ou quando se alista para o exército, a fim 

de lutar pela nação; entre outras ações que tendem a terminar em completas 

frustrações.  

 Entretanto, apesar dessas frustrações, Policarpo não chega a desistir dos seus 

ideais, porque ele está cansado da mesmice da árvore-raiz. Ele é um inconformado. 

Ele luta a todo instante para conseguir trazer um novo sentido de vida para as 

pessoas, mesmo que tal sentido seja considerado como desvario. Ele conta apenas 

com uns poucos amigos nesta empreitada para realizar esse afrontamento ao 

sistema, os quais também não o entendem em completude. Enfim, ele é uma pessoa 

incompreendida. Contudo, mesmo assim, ele está aí a produzir o seu corpo sem 

órgãos, a produzir uma inutilidade (no entendimento das demais personagens), mas 

que é uma utilidade para si mesmo. Ao longo do enredo, observamos que os seus 

desejos não podem ser esgotados ou reduzidos a partir das predeterminações de um 

sistema metaforicamente arbóreo. E é isso que perpassa a ideia de rizoma, uma vez 

que: 

Para os enunciados como para os desejos, a questão não é nunca 
reduzir o inconsciente, interpretá-lo ou fazê-lo significar segundo uma 
árvore. A questão é produzir inconsciente e, com ele, novos 

enunciados, outros desejos: o rizoma é esta produção de inconsciente 
mesmo. (DELEUZE; GUATTARI, 2017, p. 38, grifo dos autores).  

 Desta feita, como já mencionado, Policarpo não esgota os seus desejos em 

tentar fazer a diferença em seu meio de vida. Sua luta é constante, apesar de suas 

ideias não serem bem-vindas em sua comunidade, seja em sua casa ou no seu 

trabalho. E é nessa inutilidade para com o sistema dominante, o sistema 

metaforicamente arbóreo (por ser organizado e hierarquizado) em que vive, que ele 

faz para si um corpo sem órgãos. É justamente isso que o texto nos apresenta: “e 

desse modo ele ia levando a vida, metade na repartição, sem ser compreendido, e a 

outra metade em casa, também sem ser compreendido” (BARRETO, 2011, p. 19), até 

ser preso acusado de traição e, aparentemente, ser condenado a morte no fim do 

romance.  

 Além disso, durante toda a narrativa, Policarpo vai se movimentando por 

multiplicidades de identidades masculinas. Ele, influenciado pelos livros que lê, acaba 
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praticando ações que, de alguma forma, fazem dele não apenas um homem de idade 

(de acordo com a filiação arborescente de sua comunidade), mas também um homem 

indígena, por justamente apreciar demasiadamente a cultura dos índios. É também, 

em determinados momentos, um homem das artes e da cultura, ao se envolver com 

o instrumento musical violão, com as canções populares, com a interpretação do 

Tangolomango e outras coisas mais. Além disso, Policarpo acaba sendo um homem 

da agricultura, indo morar em um sítio na busca de plantar vegetais diversos em sua 

horta, acreditando provar, dessa maneira, que o Brasil possuía as terras mais férteis 

do mundo. Ele também chega a ser um homem das letras, por dispor de uma vasta e 

exagerada quantidade de livros de literatura brasileira em sua biblioteca particular, 

além de outros livros e jornais de idiomas diversos que, de alguma forma, 

alimentassem a sua paixão pelas coisas nacionais. Por fim, o protagonista também 

pode ser lido como um homem pertencente ao universo militar, lutando corpo a corpo 

no campo de batalha com os inimigos do Governo, tendo, inclusive, que matar (por 

causa da ocasião guerrilheira e da brutalidade emergente que, até então, era 

desconhecida no seu ser), o que lhe causou uma enorme tristeza e decepção pela 

Pátria. 

 A ruptura da filiação arborescente (ou da hegemonia social) de um “homem de 

idade”, representada por essa experimentação de todas essas multiplicidades de 

identidades mencionadas, é uma prova de que Policarpo Quaresma é, de fato, um 

homem rizomorfo, ou seja, um homem que transita por mais de um tipo de 

representação masculina, pois:  

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, 
entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma 

é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo "ser", mas o 
rizoma tem como tecido a conjunção "e... e... e..." Há nesta conjunção 
força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. (DELEUZE; 
GUATTARI, 2017, p. 48, grifo dos autores). 

 Nesse sentido, Policarpo faz para si justamente uma conjunção “e... e... e...”, 

deslizando em todas essas territorialidades mencionadas (de homem indígena, de 

homem guerrilheiro, de homem agricultor, etc.), de modo que ele não se situa apenas 

em um tipo de brasilidade. Em um aspecto identitário, ele, na verdade, abraça toda a 

causa nacional. Tamanho era o seu conhecimento das coisas do Brasil que, 

praticamente, não se era possível rotulá-lo como sudestino, nordestino, sulista ou 

nortista. Ele não possuía uma identidade fechada, pronta e delimitada. Tanto que:  
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Não se sabia bem onde nascera, mas não fora decerto em São Paulo, 
nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse 
encontrar nele qualquer regionalismo: Quaresma era antes de tudo 
brasileiro. Não tinha predileção por esta ou aquela parte de seu país, 
tanto assim que aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só os 
pampas do Sul com o seu gado, não era o café de São Paulo, não 
eram o ouro e os diamantes de Minas, não era a beleza da Guanabara, 
não era a altura da Paulo Afonso, não era o estro de Gonçalves Dias 
ou o ímpeto de Andrade Neves – era tudo isso junto, fundido, reunido, 
sob a bandeira estrelada do Cruzeiro. (BARRETO, 2011, p. 17). 

 Como se sabe, o rizoma é feito de filamentos e não filiações, de canais que se 

cruzam e que fazem emaranhamento, o que configura, em outras palavras, em um 

processo de rizoma-canal.  

Em suma, o rizoma-canal é um processo imanente, não um modelo 

transcendente e de decalque. Por essa razão que Policarpo Quaresma não podia 

estar filiado a nenhuma rotulação regionalista específica. Por isso que ele, na verdade, 

pode ser visto como um personagem que faz, de fato, rizoma-canal, ou seja, que 

chega a experimentar multiplicidades de identidades que se localizam no meio das 

ideologias patrióticas, não tendo ponto de partida ou ponto final localizáveis. Sua 

identidade nacional não começa por nenhum regionalismo, nem termina em algum 

outro. Ele é simplesmente brasileiro. E é com esses valores nacionais que ele tanto 

vive quanto definha no romance barretiano em questão.  

 

2.2 Policarpo Quaresma: o rizomorfo 

 

Dissemos que, na obra barretiana, o personagem Policarpo Quaresma acaba 

tendo com os livros uma relação imprescindível para a construção de sua identidade, 

de modo que ele acaba experimentando em sua própria vida muitos dos valores 

patrióticos que continham nos textos da sua biblioteca particular. Biblioteca essa cujas 

estantes eram de ferro e não de madeira, podendo simbolizar a ideia de uma base 

forte que suportasse toda aquela valoração nacional contida naquelas produções. Em 

relação a essas estantes, o texto nos informa que “havia perto de dez, com quatro 

prateleiras, fora as pequenas com os livros de maior tomo. Quem examinasse 

vagarosamente aquela grande coleção de livros havia de espantar-se ao perceber o 

espírito que presidia a sua reunião” (BARRETO, 2011, p. 16).   

O espírito ao qual o texto se refere é o próprio espírito patriota do dono dessa 

biblioteca, pois todos os livros eram escolhidos a dedo, desde que contivessem 
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temáticas sobre o Brasil, não importando se era de forma “resumida ou amplamente” 

(BARRETO, 2011, p. 16). E essa é a explicação que o texto nos dá, uma vez que “a 

razão tinha que ser encontrada numa disposição particular de seu espírito, no forte 

sentimento que guiava sua vida. Policarpo era patriota” (BARRETO, 2011, p. 17).  

Por ser Policarpo um indivíduo nacionalista, seu espírito patriota fazia com que 

ele estivesse em um constante devir, no sentido de intensificar cada vez mais os seus 

desejos na busca de viver uma vida regada aos valores nacionais. E é por esse devir 

que ele busca se desterritorializar de uma sociedade dominante, firmada em uma 

concepção de Brasil não progressista, diferente das ideologias que ele tinha e 

alimentava cada vez mais.  

Para tanto, como já mencionado, o major acaba se desterritorializando dos 

ditames de sua sociedade, quando passa a agir de formas não condizentes com os 

comportamentos das demais pessoas, caracterizadas por uma normalidade, que 

destoa do espírito visionário do major. A cada investida realizada em linhas de fuga, 

Policarpo vivencia transformações em sua identidade, passando por alegrias e 

decepções nas experimentações de seus desejos patrióticos, através de um 

movimento de multiplicidades rizomáticas, que vão desde um homem 

metamorfoseado em músico, até um homem metamorfoseado em guerrilheiro. 

Assim, dentro desse movimento de multiplicidades identitárias, uma das 

primeiras experimentações que Policarpo Quaresma faz para provar que o Brasil é 

repleto de maravilhas culturais, é justamente quando ele se debruça em aprender a 

tocar violão, acreditando que se trata, inicialmente, de um instrumento musical 

tipicamente brasileiro:  

De acordo com a sua paixão dominante, Quaresma estivera muito 
tempo a meditar qual seria expressão poético-musical característica 
da alma nacional. Consultou historiadores, cronistas e filósofos e 
adquiriu certeza que era a modinha acompanhada pelo violão. Seguro 
dessa verdade, não teve dúvidas: tratou de aprender o instrumento 
genuinamente brasileiro e entrar nos segredos da modinha. 
(BARRETO, 2011, p. 21).  

 Percebe-se que o personagem se envolve de maneira muito intensa nas suas 

vontades, já que, ao pesquisar sobre uma representatividade cultural genuinamente 

brasileira, ele acaba chegando até a uma possível resposta, a saber: as modinhas e 

o violão. Todavia, o personagem não se contenta apenas com a descoberta feita. Ele 

quer ir mais além. De maneira que acaba passando a experimentar por si mesmo essa 
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habilidade musical relacionada as canções populares, bem como a tocar o 

instrumento, ou seja, metamorfoseando-se em músico. Para tanto, Policarpo contrata 

um seresteiro de nome Ricardo Coração dos Outros, e passa a ter aulas de violão 

com ele. Contudo, o aluno não consegue ter a mesma desenvoltura do professor 

durante as aulas. Apesar da intenção do major ser, aos seus olhos, patriótica e 

honrosa, a concretização dos seus ideais não ocorre conforme o planejado: 

“Quaresma preparou os dedos, afinou a viola, mas não havia na sua execução nem a 

firmeza, nem o dengue com que o mestre fazia a mesma operação” (BARRETO, 2011, 

p. 23-24). Além de toda essa falta de desenvoltura, o major acaba descobrindo, no 

decorrer do romance, que o violão não era um instrumento genuinamente brasileiro.  

Mas ele não desiste da empreitada de valoração da cultura nacional, tanto que, 

em muitos momentos da narrativa, acaba superestimando as tradições dos índios, por 

entender que essas sim é que eram puramente brasileiras, chegando até mesmo a 

afirmar que as coisas indígenas eram as mais nacionais que existiam (tipo a língua, 

os instrumentos, a história, as vestimentas, os cumprimentos e saudações, etc.). 

Exemplo disso pode ser percebido quando ele diz que o maracá e a inúbia eram 

instrumentos mais complexos do que o violão, em uma tentativa de desvalorizar este 

em prol daqueles, em um momento de discussão com o músico Ricardo Coração dos 

Outros: 

– [...] o violão é um belo instrumento e tem grandes dificuldades. Por 
exemplo... 
– Qual! Interrompeu Quaresma abruptamente. Há outros mais difíceis. 
– O piano? Perguntou Ricardo. 
– Que piano! O maracá, a inúbia. 
– Não conheço. 
– Não conheces? É boa! Os instrumentos mais nacionais possíveis, 
os únicos que o são verdadeiramente; instrumentos dos nossos 
antepassados, daquela gente valente que se bateu e ainda se bate 
pela posse desta linda terra. Os caboclos! 
– Instrumentos de caboclo, ora! disse Ricardo. 
– De caboclo! Que é que tem? O Léry diz que não são muito sonoros 
e agradáveis de ouvir... Se é por ser de caboclo, o violão também não 
vale nada – é um instrumento de capadócio. (BARRETO, 2011, p. 40).  

 Essa discussão só evidencia o quanto Policarpo enaltecia o universo indígena. 

Em diversas ocasiões, o personagem não fica apenas no nível da admiração, ele 

deseja experimentar essa diversidade de cultura, como, de fato, o faz em alguns 

momentos da narrativa. Contudo, toda vez que ele investe nessas linhas de fuga, ele 

se torna incompreendido e tachado de louco pelos seus amigos e familiares. 
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Ainda nesse sentido cultural, mencionou-se, nesse trabalho, a atuação de 

Policarpo Quaresma numa performance de Tangolomango, manifestação do folclore 

brasileiro. Além desse acontecimento, em que se percebe uma tentativa do 

personagem em valorizar a cultura dos povos primitivos do Brasil, é notória a 

admiração dele pela língua tupi, tanto que se esforça para ser um profundo 

conhecedor do idioma nativo, metamorfoseando-se em índio.  

Tamanho foi o seu envolvimento com o referido idioma, que ele veio a elaborar 

um requerimento formal, endereçado ao Governo, solicitando ao Congresso Nacional 

que instituísse o tupi-guarani como idioma oficial do Brasil. No entanto, o seu pedido 

não foi atendido. Na verdade, tal atitude fez dele motivo de chacota em muitas 

repartições e jornais durante dias. 

Outra ocasião, também relacionada ao idioma indígena, foi quando, por 

descuido, o major redigiu um documento oficial em tupi, indo parar, por acidente, nas 

mãos dos seus superiores, causando a estes um verdadeiro vexame, principalmente 

para o coronel que era o seu chefe na repartição militar, o qual lhe repreendeu 

severamente pela ação inapropriada. Como penalidade por aquilo que se considera 

como mais um desvario, o major também chega a receber uma suspensão do serviço 

na repartição pública em que trabalhava. No episódio, ele não demostra nenhuma 

ação de resistência, simplesmente aceita a suspensão e sai da Repartição, de forma 

nada prestigiosa, sendo comparado a um criminoso e a um bêbado que não tem 

passos firmes: 

Saiu abatido, como um criminoso, do gabinete do coronel, que não 
deixava de olhá-lo furiosamente, indignamente, ferozmente, como 
quem foi ferido em todas as fibras do seu ser. Saiu afinal. Chegando 
à sala do trabalho nada disse; pegou no chapéu, na bengala e atirou-
se pela porta afora, cambaleando como um bêbado. Deu umas voltas, 
foi ao livreiro buscar uns livros. (BARRETO, 2011, p. 68).  

 Como sempre, o personagem busca refúgio nos livros, porque é por meio deles 

que ele se liberta da realidade cruel em que está inserido e que não permite que seus 

ideais sejam compartilhados ou ao menos sejam entendidos pelas demais pessoas. 

É graças aos livros que ele está sempre investindo em linhas de fuga. A leitura 

potencializa os seus anseios, mesmo que esses se constituam como um abismo entre 

ele e as demais personagens, entre a realidade e o devaneio. O major sabe que é um 

sujeito singular, entende que isso o faz diferente dos demais. Ele sabe que, apesar 

dos livros serem suas linhas de fuga e consolo pessoal, seus sonhos patrióticos 
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(provocados pelas leituras desses livros) são o que o tornam um sujeito distinto dentro 

daquele contexto, o tornam um corpo sem órgãos, pois os sonhos consoladores “faz-

nos também diferentes dos outros, cava abismos entre os homens...” (BARRETO, 

2011, p. 69).  

 Além das situações mencionadas, que envolvem o constrangimento de 

Policarpo com o tupi-guarani, lembremo-nos da ocasião em que ele recebe a visita de 

sua afilhada e de seu amigo Vicente, chorando desesperadamente como uma forma 

de cumprimento natural:  

Desde dez dias que se entregava a essa árdua tarefa, quando (era 
domingo) lhe bateram à porta, em meio de seu trabalho. Abriu, mas 
não apertou a mão. Desandou a chorar, a berrar, a arrancar os 
cabelos, como se tivesse perdido a mulher ou um filho. A irmã correu 
lá de dentro, o Anastácio também, e o compadre e a filha, pois eram 
eles, ficaram estupefatos no limiar da porta. [...] Ele ainda chorou um 
pouco. Enxugou as lágrimas e, depois, explicou com a maior 
naturalidade:  
– Eis aí! Vocês não têm a mínima noção das cousas da nossa terra. 
Queriam que eu apertasse a mão. Isto não é nosso! Nosso 
cumprimento é chorar quando encontramos os amigos, era assim que 
faziam os tupinambás.  
O seu compadre Vicente, a filha e Dona Adelaide entreolharam-se, 
sem saber o que dizer. O homem estaria doido? Que extravagância! 
(BARRETO, 2011, p. 36-37). 

 Essa passagem ilustra a distância comportamental tida como natural entre o 

major e seus interlocutores. Para as demais personagens, a saudação que se entende 

como normal é a mesma que eles aprenderam e usaram durante toda a vida, através 

dos ditames socioculturais impostos, a saber: o apertar de mãos. Já para Policarpo 

Quaresma, o normal deveria ser a forma como os índios, portanto os primeiros 

habitantes brasileiros, fazem para cortejar as visitas, ou seja, através do pranto. 

Enfim, é por meio dessas e de outras ações inusitadas que Policarpo constrói, 

para si mesmo, o seu corpo sem órgãos perante a sociedade em que vive, através da 

não utilidade prática das suas ações extravagantes. 

Já em um sentido de homem metamorfoseado em guerrilheiro, é bem verdade 

que, no início do romance, é referido que a falta de condições físicas de Policarpo o 

impossibilitou de atuar como soldado. Todavia, depois de mais de trinta anos da sua 

solicitação de recrutamento ter sido recusada, o personagem tem a oportunidade de 

ir para a guerra. Essa decisão é revista depois de uma conversa com o marechal e 

outros militares, em um momento solene no Palácio do Governo, apesar de Policarpo 
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já ser um homem velho. De todo modo, após adentrar finalmente nas Forças Armadas, 

o major consegue apresentar alguns aspectos de uma representação masculina 

esperada para um homem ideologicamente militarizado. Ele só não cogitava que essa 

decisão iria destruir o seu espírito patriótico, após ver a realidade violenta e sofrível 

da guerra, bem como da matança de pessoas, tendo, inclusive, ele mesmo 

experimentado esses atos de brutalidade para com os seus inimigos em campo de 

batalha, como nos atesta o excerto:  

Que combate, minha filha! Que horror! Quando me lembro dele, passo 
as mãos pelos olhos como para afastar uma visão má. Fiquei com um 
horror à guerra que ninguém pode avaliar... uma confusão, um infernal 
zunir de balas, chorões sinistros, imprecações – e tudo isto no seio da 
treva profunda da noite... Houve momentos que se abandonaram as 
armas de fogo: batíamo-nos à baioneta, a coronhadas, a machado, a 
facão. Filha: um combate de trogloditas, uma cousa pré-histórica... [...] 
Este teu irmão que estás vendo também fez das suas, também foi 
descobrir dentro de si muita brutalidade, muita ferocidade, muita 
crueldade... Eu matei, minha irmã; eu matei! E não contente de matar, 
ainda descarreguei um tiro quando o inimigo arquejava a meus pés... 
[...] Não imaginas como isto faz-me sofrer. (BARRETO, 2011, p. 214-
215).  

 Nessa passagem, percebemos um Policarpo Quaresma que realiza os ditames 

sociais antigos de estereotipização do homem virilizado, ou seja, do homem violento, 

principalmente quando ele diz que descobriu dentro de si “muita brutalidade, muita 

ferocidade, muita crueldade”. Qualificações estas costumeiramente associadas ao 

masculino, uma vez que: 

Na história das sociedades, portanto, encontramos a violência 
associada à masculinidade, violência esta que posteriormente não se 
restringe exclusivamente às guerras, mas perpassa a vida cotidiana 
do sujeito empírico e funciona como um indicador de existência. 
(NOLASCO, 2001, p. 16).  

Essa representação do masculino associada ao signo da violência não está em 

conformidade com a identidade do protagonista em questão, já que ele demonstra ser, 

ao longo da maior parte da narrativa, um homem sensível, portanto, socialmente 

feminizado. Por conta disso é que ele se arrepende dos seus atos brutais, sofrendo, 

em sua alma, um sentimento de dor mais intensa do que as sensações oriundas de 

uma violência física. Essa identificação emotiva é que acaba redefinindo os conceitos 

pivotantes de representação social masculina, fazendo de Policarpo Quaresma um 

exemplo de herói moderno, pois “diferente dos atributos do herói grego e do cavaleiro 
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medieval, o vigor, a força física e a lealdade deixam de ser para o herói moderno uma 

referência de identidade” (NOLASCO, 2001, p. 15). 

Já em um sentido de homem urbano metamorfoseado em agricultor, o 

personagem Policarpo Quaresma potencializa os seus devires mais uma vez quando 

decide residir no Sítio de nome Sossego, exercendo tarefas que seriam próprias do 

homem do campo, mas que também não são realizadas por ele com maestria 

conforme supusera. De acordo com o que é narrado, fica claro que ele não sabia 

manejar adequadamente a enxada, bem como não tinha o vigor necessário para 

trabalhar por tempos satisfatórios na roça: 

Era de vê-lo, coberto com um chapéu de palha de coco, atracado a 
um grande enxadão de cabo nodoso, ele, muito pequeno, míope, a dar 
golpes sobre golpes para arrancar um teimoso pé de guaximba. A sua 
enxada mais parecia uma draga, um escavador, que um pequeno 
instrumento agrícola. [...] Quaresma agarrava-o, punha-se em posição 
e procurava com toda a boa vontade usá-lo da maneira ensinada. Era 
em vão. O flange batia na erva, a enxada saltava e ouvia-se um 
pássaro ao alto soltar uma piada irônica: bem-te-vi! O major enfurecia-
se, tentava outra vez, fatigava-se, suava, enchia-se de raiva e batia 
com toda a força; e houve várias vezes que a enxada, batendo em 
falso, escapando ao chão, fê-lo perder o equilíbrio, cair, a beijar a terra, 
mãe dos frutos e dos homens. O pince-nez saltava, partia-se de 
encontro a um eixo. (BARRETO, 2011, p. 93).  

 Ao tentar se associar a identidade de um agricultor, Policarpo não corresponde 

aos estereótipos de homem rural, é como se ele fosse um intruso naquele ambiente. 

Sua feminização social, por causa do contato de longos anos com os livros, o impede 

de ter uma experiência mais arquetipicamente masculina, através dos trabalhos 

braçais e da disposição roceira, como encontramos com facilidade na construção da 

identidade socialmente masculina de Fabiano, personagem graciliânico da obra Vidas 

secas.  

Por esse motivo que, após todas essas explanações do personagem 

barretiano, desenvolveremos, a seguir, comentários sobre o perfil identitário de 

masculinidade do personagem mencionado de nome Fabiano, que também é um 

exemplo de homem brasileiro cujos padrões de caracterização patriarcal/tradicional 

não são constantemente ou genericamente exaltados. Principalmente porque Fabiano 

não é exatamente um homem de autoridade ou vitorioso em suas ações, 

características essas também já apresentadas aqui sobre o protagonista barretiano.   

  



59 
 

 
   

CAPÍTULO III: DO LUGAR DO MASCULINO EM FABIANO  

 

O personagem Fabiano, do romance Vidas secas de Graciliano Ramos, é, 

praticamente, o oposto de Policarpo Quaresma em muitos sentidos. Ele não tem 

estudos, é alguém que vive na miserabilidade, sujeito de poucas palavras, vaqueiro, 

homem do mato e pai de família. Todavia, os dois personagens se associam num 

quesito, visto que, quando fazemos uma análise da vida desses dois indivíduos, 

observamos que ambos são homens de certa forma não exemplares, no que se refere 

ao modelo de masculinidade exigido pela sociedade patriarcal. Por outro lado, até 

certo ponto, o fato de Fabiano ter uma esposa e filhos talvez seja considerado como 

uma possível realização do papel social masculino tradicional esperado para a pessoa 

do sexo masculino. Esse papel acaba não sendo efetivado pelo major Quaresma, 

ainda que essa imposição de constituição familiar seja um fardo social sobretudo para 

as mulheres do que exatamente para os homens, uma vez que “o indivíduo, 

especialmente as mulheres, englobado pela família, casava-se para atender a 

interesses mais coletivos” (MAIA, 2007, p. 107). 

Mas, se por um lado o personagem Fabiano poderia ser considerado como uma 

representação identitária masculina mais evidente do que Policarpo Quaresma, pelo 

fato de constituir família, acaba sendo, em contrapartida, menos percebido como um 

ser humano propriamente dito do que o referido personagem barretiano. A 

invisibilidade de Fabiano vai se delineando por diversos fatores, a maior parte deles 

decorrentes, claro, de sua condição social, de uma vida vivida em condições de pouco, 

a qual vai fazendo com que ele, ao longo da narrativa, sofra um processo de 

animalização.  

Essa animalização é, inclusive, uma das identificações que o personagem toma 

para si mesmo, com o objetivo de conseguir sobreviver às difíceis condições de sua 

vida:  

– Você é um bicho, Fabiano.  
Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um bicho, capaz de 
vencer dificuldades.  
Chegara naquela situação medonha – e ali estava, forte, até gordo, 
fumando o seu cigarro de palha. (RAMOS, 2015, p. 19). 

 Claro que essa animalização é também uma forma de não fazê-lo um sujeito 

civilizado, mas, sim, um ser rústico, muito mais bicho do que homem, socialmente 
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masculinizado, forte, selvagem, um homem duro. Enfim, nesse sentido, “as palavras 

com que Fabiano se define – bicho, homem – também oscilam: bicho expõe a 

condição de animal miserável, mas logo fala da disposição vitoriosa daquele que, dia 

por dia, consegue sobreviver” (VILLAÇA, 2006, p. 13, grifo do autor).  

 A sua marginalização em vários sentidos evidencia justamente a sua força 

perante todo um sistema superior a ele, a saber: aquele representado pela elite. 

Fabiano é forte por justamente sobreviver às injustiças que sofre, por ser vítima das 

instituições de poder, bem como por suportar, mesmo que amarguradamente, a toda 

miserabilidade que pesa em sua vida. Na verdade, em relação a essa dualidade 

existencial do protagonista de Vidas secas, “uma hesitação essencial e permanente 

representa-se entre ser homem e ser bicho. Como todo bicho, Fabiano quer viver; 

como todo homem, Fabiano pensa e sonha” (VILLAÇA, 2006, p. 12, grifo do autor). O 

protagonista acaba oscilando entre essas duas naturezas, entre essas duas 

identidades: a de bicho e a de homem subalterno (como veremos adiante), fazendo-

o, portanto, uma pessoa socialmente marginalizada. 

Interessante notar, nesse sentido da marginalização, que o personagem de 

Graciliano Ramos não possui nem mesmo um sobrenome como normalmente tem a 

maioria das pessoas civis. Ele é apenas designado por “Fabiano”, enquanto que 

Policarpo, além de possuir um sobrenome (Quaresma), também é reconhecido por 

um chamamento de respeito (major), ou seja, ele tem uma relevância social, um certo 

status em sua comunidade. Nesse sentido, o protagonista da narrativa de Lima 

Barreto acaba também oscilando em uma representação de um homem socialmente 

masculinizado, já que ele é detentor de um título, o qual lhe denota alguma 

importância. 

Na verdade, esses são alguns dos muitos recursos literários presentes na 

figurativização da miserabilidade do protagonista de Vidas secas. Essa condição 

social e de marginalidade própria de Fabiano e dos demais personagens principais da 

obra de Graciliano Ramos, bem como de outros personagens dos muitos autores do 

Romance de 30, são justamente uma maneira de fazer oposição ao período político e 

histórico brasileiro em que viviam tais escritores: 

As obras desse tipo de produção literária caracterizam-se por darem 
uma forte importância às questões sociais, que estavam em pauta 
naquele momento político conturbado, uma vez que, na década de 
1930, Getúlio Vargas inaugurava o “Estado Novo” e o mundo assistia 
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ao crescimento do socialismo na União Soviética, no período entre 
guerras. Os romances tiveram, dentre outras funções, a de denunciar 
as desigualdades e as injustiças sociais, através de relatos 
emocionantes e particulares de cada autor. Nesse contexto, insere-se 
a produção de Graciliano Ramos. O autor manteve contato com outros 
romancistas importantes da época, como José Lins do Rego, Rachel 
de Queiroz e Jorge Amado que, assim como ele, compartilhavam a 
insatisfação com os rumos do governo do Presidente Getúlio Vargas. 
(OLIVEIRA; SILVA, 2016, p. 97). 

De fato, o enredo que envolve a jornada de Fabiano é repleto de uma 

representação dessa desigualdade social e de injustiças. Ele é vítima constante de 

outros homens que, detendo alguma autoridade, exercem sobre ele uma relação de 

poder, como é o caso do patrão, dono de terras, e do soldado amarelo, um 

representante militar do Governo. Porém, essa dominação não ocorre de forma 

respeitosa ou obedecendo aos estatutos legais, mas, sim, caracterizada por uma série 

de injustiças: Fabiano é roubado pelo patrão que faz contas matemáticas que ele não 

consegue compreender e é espancado e preso pelo soldado amarelo simplesmente 

porque não consegue formar, com o referido militar, uma parceria exitosa num jogo 

de azar. 

Além das injustiças sofridas, Fabiano ainda é assolado por problemas 

relacionados ao ambiente em que vive. A seca é a pior inimiga natural que contribui 

para a infelicidade do referido vaqueiro. O homem e a família, além de nordestinos, 

são também sertanejos. São indivíduos retirantes que buscam um local para se 

fixarem, a fim de terem uma vida normal. Nessas andanças em busca de uma espécie 

de “terra prometida”, eles acabam encontrando moradia e trabalho nas terras do 

mencionado patrão, que os explora. Na sequência da trama, a vida do sertanejo e de 

seus familiares, que parecia ter encontrado estadia e sossego, é novamente abalada 

pela seca que historicamente assola a localidade. Com a falta de água, os bichos 

morrem, a paisagem se transforma, a vida em condições de pouco fica ainda mais 

difícil e eles, Fabiano, esposa e filhos, são forçados a fugir escondidos do patrão, em 

mais uma jornada tristemente desafiadora pelas trilhas da caatinga. Desta feita, por 

causa desse enredo:  

[...] Vidas Secas é até hoje tido como um dos mais importantes 

[romances] da literatura brasileira. Isto se deve, não somente ao fato 
de se tratar de uma obra forte do ponto de vista social, por mostrar a 
difícil vida dos sertanejos que sofrem com a seca; mas também pelo 
fato de mostrar sofisticada elaboração do ponto de vista estético, por 
transpor o aspecto seco da ambientação da caatinga para a 
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linguagem, também seca, despida de floreios. (OLIVEIRA; SILVA, 
2016, p. 97).  

Associando o aspecto seco de que se reveste a vida do protagonista a uma 

estética igualmente seca, as dificuldades enfrentadas por Fabiano acabam servindo, 

entre outras coisas, para o masculinizarem socialmente em ideologias patriarcais. Isso 

porque as insígnias de resistência, de força e de uma possível bravura são mais 

esperadas em estereótipos masculinos do que femininos. Essa ideologia que acaba 

por caracterizar o “macho” nordestino foi fortemente promulgada, inclusive, na 

literatura, durante a primeira metade do século XX, conforme nos explicita o 

historiador Albuquerque Júnior (2013, p. 226): 

É na reação a este mundo moderno, que parecia querer embaralhar 
as fronteiras entre os gêneros, que vinha feminizando perigosamente 
a sociedade e a região, e vinha provocando a desvirilização dos 
homens e a masculinização das mulheres, que o nordestino é 
inventado como um tipo regional destinado a resgatar padrões de 
masculinidade que estariam em perigo, um verdadeiro macho capaz 
de restaurar o lugar que seu espaço estava perdendo nas relações de 
poder em nível nacional. Buscando no passado os seus modelos, esse 
homem seria a única personagem capaz de reescrever a história 
desse espaço, dando a ela um novo rumo. 

Essa representação identitária do gênero masculino foi construída a partir de 

ideologias patriarcais que almejavam enfrentar/combater as ideologias de 

emancipação que ocorriam na sociedade brasileira, principalmente a partir da 

proclamação da República. O homem brasileiro havia perdido alguma coisa de seus 

valores de masculinidade com o advento do sistema político republicano, já que a 

própria República, em si, era como se fosse uma representação da feminilidade, bem 

como da liberdade e igualdade entre homens e mulheres, mesmo que de forma 

simbólica. Simbólica porque as mulheres, em termos históricos, ainda continuavam 

sendo marginalizadas e reclusas aos seus ambientes domésticos: 

Enquanto o indígena foi o símbolo dileto do Império, a partir da 
República seria a figuração de uma mulher heroica que roubaria a 
cena. Nos anúncios de produtos em jornais, ou mesmo nas imagens 
oficiais, era agora a figura feminina que representava a República. [...] 
no Brasil a alegoria fracassou, mesmo em sua versão positivista, 
espelhada em Clotilde de Vaux: poeta e escritora francesa, musa de 
Augusto Comte, que o teria inspirado na criação de sua “Filosofia da 
Humanidade” e logo se transformara em símbolo republicano. Já por 
aqui, as mulheres continuavam em casa, com vestimentas que lhes 
cobriam o corpo inteiro, e sem direito a participação política. 
(SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 319). 
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Sendo assim, como as mulheres ainda continuavam sem uma manifestação 

expressiva na sociedade, a possível preocupação dos intelectuais eugênicos e 

patriarcais das primeiras décadas da República brasileira era justamente com a 

crescente feminização social do homem. Portanto, a tentativa de estabelecer esse tipo 

de imagem de valorização do sujeito nordestino surgiu pela necessidade de 

construção de uma representação de um povo forte, uma raça imponente que 

pudesse combater os problemas sociais que estavam deturpando as leis eugênicas, 

ou seja, a ordem e a tradição cultural de paradigmas constitutivos da realidade local e 

regionalista, estabelecidos pelas gerações patriarcais passadas. Intelectuais 

nordestinos, embasados em conhecimentos eugenistas, se aproveitaram também da 

literatura para elaborarem essa figura do macho nordestino, o qual se apresentava 

preferencialmente no personagem sertanejo, resistente aos obstáculos de uma vida 

difícil nas terras áridas e secas do Nordeste. 

A obra Vidas secas seria um ótimo exemplo desse processo intelectual/literário 

criado em torno de uma representação estereotipada da masculinidade. Durante todo 

o texto, Fabiano é apresentado como um exemplo arquetípico de homem nordestino, 

ou seja, aquele homem telúrico (determinado pelo meio natural) e rústico. Por isso, o 

personagem é caracterizado como sendo de poucas palavras e preparado para o 

mundo do trabalho, sujeito que gosta de viver cuidando de bichos e da agricultura.   

Fabiano se configura, em certo sentido, como sendo mais “macho” do que 

Policarpo nesse quesito, em virtude de que ele sofre, em demasia, os danos da 

violência em seu próprio corpo. A surra injustificável que ele leva do soldado amarelo, 

a dor que experimenta na própria pele, o desconforto de sentir o escaldante calor do 

sol na época da seca, aliados à sede e à fome, vão fazendo dele um ser humano 

resistente, como o verdadeiro macho estigmatizado deve ser (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2013). No desenrolar da história, seus pés sofrem nas terras áridas, 

irregulares, apedregulhadas e cheias de espinhos próprios de uma vegetação 

tipicamente nordestina, como é a caatinga. O protagonista também chega a suportar 

o cheiro podre de carniça, em virtude dos animais mortos que surgiam em suas 

jornadas na secura sertaneja. Enfim, experimenta uma trajetória de dor física e 

espiritual. 

A respeito da resistência do corpo e sua associação com o universo do 

masculino, Nolasco (2001, p. 34) informa que, no passado, a construção da relevância 
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social de um homem, por exemplo, do tipo caçador ou guerreiro, dependia de como 

ele usava o seu próprio corpo, de forma que esse “corpo era expressão do seu 

espírito”. Portanto, a forma como alguém aguenta a dor, principalmente física, é um 

tipo de rito de manifestação e reconhecimento da masculinização de um homem.   

Em outras palavras, Fabiano é uma representação do masculino tradicional em 

virtude de ter sofrido danos físicos e mentais em sua própria corporeidade, seja por 

indivíduos humanos ou pela própria natureza, e de tê-los suportado. Essa razão talvez 

explique o fato de que, mesmo sofrendo tudo isso e tendo um fim sem esperanças e 

sem felicidade, ele sobrevive ao final de sua narrativa, enquanto que Policarpo acaba 

morrendo após todas as frustações sofridas. 

Além disso, o não contato com o mundo da leitura ou dos estudos é mais uma 

descrição de valorização de um estereótipo masculino patriarcal, pois o homem que 

estudava em demasia era visto como um indivíduo feminizado socialmente. Assim, 

Fabiano é masculinizado também pelo fato de ser um sujeito analfabeto, iletrado, 

enfim, que não pertence ao universo das letras, mesmo não tendo sido essa a escolha 

dele, já que o texto nos mostra que ele foi, na verdade, impossibilitado de ter tido uma 

educação institucionalizada. Nesse sentido, por questões de natureza social e não 

propriamente por escolha, o personagem de Graciliano Ramos é completamente 

avesso ao mundo da leitura, porém, sua condição de sujeito analfabeto, por si só, não 

justificaria isso, visto que ser analfabeto não é indício suficiente para se dizer que 

alguém não é praticante de letramento11. 

No caso do protagonista de Vidas secas, sabe-se, com plena certeza, que ele 

não era praticante de letramento, mas, sim, analfabeto e iletrado de fato. O máximo 

que ele fazia era admirar o bem falar de duas personagens incógnitas citadas no 

romance: Seu Tomás da bolandeira e Sinha Terta. Essas personagens, que aparecem 

apenas aludidas na narrativa, são admiradas por Fabiano simplesmente por saberem 

falar bem, quase tão bem quanto as pessoas da cidade. Essa admiração, no entanto, 

fica apenas no ato de reverenciar esses indivíduos, nada que o possa instigar na 

prática dos mesmos hábitos de letramento ou de tentar falar de forma tão bem 

elaborada quanto as outras pessoas. Quando realiza algo do tipo é de forma mimética, 

                                                             
11 Ser praticante de letramento nem sempre está associado ao alfabetismo, pois ditar textos para serem 
escritos, ou ter algum apreço em ouvir narrações de livros, poderiam ser consideradas como ações 
letradas, mesmo que fossem praticadas por pessoas analfabetas, uma vez que tal interesse remete-
se, na verdade, a algum tipo de contato com o mundo da leitura e da escrita, mesmo que de forma 
básica (SOARES, 2014).  
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tentando articular palavras por meio de processos falhos. Exemplo disso ocorre 

quando Fabiano se propõe a usar as palavras do Seu Tomás da bolandeira, em uma 

certa ocasião da história. Todavia, essa tentativa de repetição do discurso alheio 

ocorre de forma imprecisa e desconexa, sem sentido algum ao contexto comunicativo. 

Como no trecho:  

– 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, contando, etc. É 
conforme. (RAMOS, 2015, p. 28). 

Nessa passagem, evidencia-se o baixo nível de desenvoltura comunicativa de 

Fabiano. Além disso, deve-se ressaltar, mais uma vez, que pela sua história de vida 

ele foi impossibilitado de ter contato com a escrita. Ele nem ao menos ouve alguém 

ler livros, nem dita textos para serem escritos. O personagem é, na verdade, muito 

calado, diz poucas palavras, elabora poucas frases, comunicando-se muitas vezes 

por meio de grunhidos que lembram os sons de algum bicho da fauna sertaneja.  

É como se Fabiano tivesse dificuldade de construir enunciados, de usar 

palavras, de formular frases básicas. Na verdade, é um sofrimento para este homem 

a simples tentativa de se comunicar ou de formular frases mentais. E é essa falta de 

facilidade para com o uso da língua que o faz um homem brutalizado no aspecto da 

intelectualidade. Assim: 

A resposta à pergunta quem é Fabiano? não pode, evidentemente, 
restringir-se a uma tipificação simples da figura de um retirante, de um 
vaqueiro, de um homem embrutecido pelas experiências da fome e da 
sede, de um trabalhador explorado e humilhado. Sendo tudo isso, 
Fabiano é também um homem que pensa nisso o tempo todo, e o faz 
passando por extremas dificuldades com a busca e o emprego das 
palavras: palavras que 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. É o que acontece durante quase toda a 
ação da novela. (VILLAÇA, 2006, p. 15, grifo do autor).  

Em outras palavras, se Fabiano tivesse o mínimo de desenvoltura em articular 

frases conexas, ele poderia se livrar de muitas infelicidades sofridas durante a sua 

trajetória de vida. Mas, não é o que acontece. Como dito, ele é um homem que tem 

extremas dificuldades de comunicação, como demostrado nas passagens que 

seguem: “Fabiano dava-se bem com a ignorância”; “era bruto, sim senhor, nunca 
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havia aprendido, não sabia explicar-se”; “enfim, como não sabia ler (um bruto, sim 

senhor), acreditava na sua velha” (RAMOS, 2015, p. 22, 35 e 95). 

Nesses trechos, além de ficar evidenciado a inexistência de alguma 

escolaridade de Fabiano, também fica constatado o nível de submissão estigmatizada 

nele, ou seja, mesmo sendo um homem, ele não exerce autoridade nenhuma para 

com as demais pessoas, deslizando, assim, para os estratos excludentes de um 

homem que se configura como sendo um contratipo. De fato, essa oscilação de 

identidades é possível, pois “ao lermos os romances de Graciliano, percebemos que 

a masculinidade é uma grande fonte de ansiedade para a maioria de seus 

protagonistas. Quase todos parecem agonizar sobre se são ou não ‘homens de 

verdade’” (VILLARES, 2011, p. 96).  No caso de Fabiano, essa ligeira dependência 

que manifesta em relação à mulher para os assuntos do intelecto evidencia um 

aspecto oposto de masculinização social do protagonista em análise, uma vez que 

Fabiano, além de ser submisso ao patrão, ao soldado, aos agentes da prefeitura, 

também, por vezes, é submisso a uma mulher, a saber: sua esposa. Nesse ponto, ele 

já passa a convergir para um tipo de feminização social. 

A respeito da dependência supracitada, é interessante mencionar que Fabiano 

tem em alta estima a figura da própria esposa, Sinha Vitória. Ele a admira mais do que 

todas as outras pessoas. Acredita que a mulher seja muito inteligente, mesmo que a 

inteligência dela, em termos de escolaridade, se limite a fazer contas matemáticas 

unicamente com sementes de várias espécies. O homem a admira pelas ideias e 

resoluções que ela consegue processar, enquanto que ele não tem a mesma 

capacidade. É como se Sinha Vitória fosse a parte inteligente de Fabiano, como se 

ela fosse sua mente, sua razão. 

De toda maneira, do mesmo modo que Policarpo Quaresma acaba sendo 

punido, vítima do seu incrível nível de ingenuidade, mais do que isso, pelo exagero da 

prática de letramento, da intelectualidade que ele exercia, Fabiano também é punido 

em sua história de vida por atitudes claramente opostas. Ele, por ser um sujeito 

exageradamente sem contato com a prática de letramento, acaba, involuntariamente, 

sofrendo as consequências de sua miserabilidade tanto econômica, social quanto 

intelectual. É ele mesmo quem sugere ser por causa de sua ignorância, de sua falta 

de estudo, o motivo pelo qual sofre perseguições e castigos em sua vida, como fica 

explícito no trecho: 
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[...] Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na 
cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade 
dele? Vivia trabalhando como um escravo. Desentupia o bebedouro, 
consertava as cercas, curava os animais – aproveitara um casco de 
fazenda sem valor. Tudo em ordem, podiam ver. Tinha culpa de ser 
bruto? Quem tinha culpa? 
Se não fosse aquilo... Nem sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou – 
e partiu-se. Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos... Nunca vira 
uma escola. Por isso não conseguia defender-se, botar as coisas nos 
seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na cabeça e 
saía. Era para um cristão endoidecer. Se lhe tivessem dado ensino, 
encontraria meio de entendê-la. Impossível, só sabia lidar com bichos. 
(RAMOS, 2015, p. 35). 

Essa passagem mostra a única possível explicação que o próprio Fabiano 

consegue articular, com certa dificuldade, para ter sido preso injustamente por um 

representante do Governo: o fato de ele ser analfabeto. Nota-se que o vaqueiro não 

sofre em silêncio ou aceita positivamente o que se passa com ele. Ele se amargura, 

ele reclama, nem que seja para si mesmo. Em outras palavras, ele é alguém que se 

reconhece como um homem simples, um homem rural, que sabe qual é o seu lugar, 

mas que também murmura sobre suas infelicidades, sobre sua vida difícil de homem 

sem estudos e de trabalhos relacionados à pecuária. O trabalho que exige esforço 

físico e não intelectual testifica sua masculinidade. Além do fato do seu corpo ser forte, 

Fabiano exerce sua virilidade por meio de trabalhos braçais, ou cuidando de bichos, 

plantas e da terra em si. Ou seja, ele tanto era um vaqueiro quanto um agricultor. Seus 

serviços braçais são, na verdade, reflexos das mesmas tarefas que seus 

antepassados faziam e que, aparentemente, seus filhos também iriam fazer: 

A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a direita 
e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, 
o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam-
se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos. 
E os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. (RAMOS, 
2015, p. 17-18).  

Nesse excerto, podemos perceber um mecanismo de repetição das identidades 

masculinas de Fabiano, dos seus filhos e dos seus antepassados. Essa repetição 

“acostumada” e “hereditária” estigmatiza o homem nordestino sertanejo como sendo 

esse homem ligado ao universo da natureza e do trabalho. Essa estigmatização além 

de ser decorrente da ordem patriarcal, também é resultado de uma estrutura social 

que acaba perpetuando a concentração de poder para alguns e a desigualdade social 

para outros. Nesse sentido, é notório observar que há uma autoridade embutida nessa 
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aceitação dos filhos em repetir os gestos paternos. Como se a ordem patriarcal e a 

estrutura social tivessem de ser mantidas daquela forma, ou seja, mesmo sem 

ordenanças enunciativas linguisticamente expressas, a imposição da ordem do 

sistema persistiria na vida dos descendentes do referido personagem, como se isso 

ocorresse de forma natural. 

Uma leitura dos movimentos e do corpo de Fabiano indicam essa repetição e 

uma subalternação. Nesse caso, os braços que balançam e o espinhaço curvado 

simbolizam uma subserviência aos poderosos, a exemplo do “patrão”. Todavia, nessa 

passagem, também é evidenciada uma força que é característica de uma identidade 

masculina tradicional por meio da expressão “afastando os matos com as mãos”, 

como se as mãos do homem nordestino estereotipado fossem tão viris que até a 

natureza estaria assujeitada a ele, em arquétipos patriarcais, pela representação de 

um corpo forte, possuindo: 

[...] músculos salientes e mãos calosas; mãos que seguram o fumo de 
corda e o canivete com que faz o cigarro de palha; mãos que manejam 
o chicote, o rebenque e a repetição, que manejam os facões, os 
machados e as foices, derrubando árvores e homens, jogando para 
longe matas, inimigos e assombrações [...]. (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2013, p. 17-18).  

 Essa é a simbologia do homem nordestino, da qual Fabiano faz parte, em uma 

recorrência literária graciliânica. É verdade que ele “não derruba homens”, assim 

como ele poderia ter feito com o soldado amarelo quando teve a devida oportunidade. 

Mas, ele só não faz isso simplesmente porque sente-se submisso ao representante 

do Governo, embora possuísse porte físico e vontade suficiente para reagir ao ato de 

violência do qual é vítima. 

De todo modo, Fabiano é, assim, em certos momentos da narrativa, um homem 

forte, um homem de família, um homem do trabalho, um homem que se ira, um homem 

que reconhece o seu lugar, um homem ignorante e brutalizado, enfim, um homem 

duro. Mas que, em contrapartida, não tem relevância social, no sentido de não escapar 

das correntes da subalternação, ou de não ter a desenvoltura necessária para se sair 

vitorioso perante as várias situações adversas que surgem na sua vida. 
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3.1 Fabiano e a (des)construção do cabra macho  

 

É bem verdade que, em Vidas Secas, o personagem principal é um homem 

voltado para o trabalho do campo, vaqueiro, enfim, um trabalhador rural. Porém, a 

esposa desse vaqueiro, de nome Sinha Vitória, também tem um relevante papel para 

que possamos compreender satisfatoriamente a masculinidade de Fabiano. 

No desenrolar da narrativa, são evidenciadas várias situações que demonstram 

uma possível inferioridade do próprio Fabiano em relação a essa mulher, a exemplo 

do aspecto da inteligência. Ademais, por Sinha Vitória se caracterizar como uma 

mulher que pensa, ela acaba se contrapondo a Fabiano, já que ele é figurativizado 

como sendo um indivíduo que apenas age ou não age durante o desenrolar de suas 

peripécias, tendo extrema dificuldade para refletir sobre as situações que lhe surgem 

na vida.  

É bem verdade, conforme já apontou a crítica, que todas as personagens 

principais dessa obra não possuem falas expressivas ou substanciais. Além do fato 

de que o narrador as rebaixa para uma condição de similaridade com coisas, animais 

e seres miseráveis. Nesse sentido: 

Graciliano situa as personagens Fabiano, Sinha Vitória e os filhos 
como exemplos de seres convertidos em animais, brutalizados que 
estão em suas pelejas para sobreviver. Nesse contexto, eles 
abandonam a terra ressequida em que nasceram, e vão procurar em 
outras paragens trabalho, comida, carinho, ternura, alegria, beleza... 
vida. (PERDIGÃO, 2010, p. 41). 

As descrições de inferioridade usadas para caracterizar os ditos personagens 

colaboram para que o autor possa demonstrar o nível de pobreza e a vida difícil que 

acomete o povo do sertão nordestino em épocas em que o problema da seca é tão 

preocupante na região12. É cabível ressaltar que o próprio Graciliano era nordestino, 

então estava bem familiarizado ou ao menos bem informado sobre a problemática 

existente no Nordeste brasileiro, como também dos costumes e das pessoas desse 

território. Assim, ao caracterizar suas personagens em uma perspectiva de 

                                                             
12 Aproveitando-se dessa descrição sociocultural da realidade brasileira, neste caso, uma realidade 
geograficamente nordestina, o diretor/roteirista Nelson Pereira dos Santos lançou, na década de 60, o 
filme também intitulado Vidas secas, em virtude de ser uma reprodução quase que fiel da obra de 
Graciliano Ramos. O cineasta Nelson Pereira dos Santos foi um típico representante da vertente 
cinematográfica neorrealista italiana no Brasil e, portanto, percebeu, no livro já mencionado, elementos 
que caracterizavam a verdade impactante das muitas pessoas oriundas do Nordeste, na época em que 
o filme foi produzido (DAVI, 2004; OLIVEIRA; SILVA, 2016). 
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inferioridade humana, ele dá ênfase sobretudo à descrição de Fabiano, que é 

representado como um trabalhador subordinado, o vaqueiro, “o cabra”, ou seja, 

alguém que está nessa condição de rebaixamento. O autor faz essa construção para 

exemplificar o estereótipo do homem sertanejo, da pessoa pobre e sem estudos.  

Sinha Vitória, por sua vez, aparece, em parte, submissa ao marido, como 

mandava os costumes do casamento e da sociedade (MONTERO, 2007). Mas, apesar 

de determinadas marcas de submissão, ela é a pessoa considerada, até certo ponto, 

como sendo a inteligente na família, aconselhando o esposo (apesar do gênio forte) e 

fazendo a contabilidade dos rendimentos. Ela é, em outras palavras, a parte culta de 

Fabiano, já que, contrariando, de certa forma, os costumes e ideologias da família 

patriarcal, “embora sejam subordinadas, as mulheres não são destituídas de poder” 

(BRANCO, 2000, p. 37), mesmo que esse poder esteja relacionado, nessa obra, 

apenas a capacidade expressiva de raciocínio que Sinha Vitória possuía em oposição 

à capacidade limitada de Fabiano.  

Nesse sentido, Fabiano, homem matuto e de poucas palavras, a admirava por 

essa singularidade e pelo fato de ela compreendê-lo da forma rústica que ele era. De 

fato, o protagonista é um homem sem muito jeito para conversas, tanto que usa de 

grunhidos ou frases feitas de um dos seus amigos, o seu Tomás da bolandeira, para 

se comunicar.  

Sinha Vitória é, aparentemente, uma pessoa com desejos simples. Para ela 

basta possuir uma cama mais confortável do que a de varas em que ela e seu cônjuge 

dormem, enquanto que o anseio ilusório de Fabiano é ser, no máximo, o dono daquela 

fazenda em que havia conseguido emprego, como evidenciado no trecho: “A fazenda 

renasceria – e ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer seria dono daquele 

mundo” (RAMOS, 2015, p. 16). 

Além dessa distinção relativa ao tamanho dos sonhos e desejos, Fabiano 

também se distingue de Sinha Vitória, por esta ser mais religiosa do que ele. O 

vaqueiro só vai para as novenas uma vez ao ano, enquanto que Sinha Vitória maneja 

recorrentemente um terço: “Sinha Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, 

mexia os beiços rezando rezas desesperadas” (RAMOS, 2015, p. 117). 

Seja para sossego espiritual, seja por uma questão de rotina ritualística ou por 

outros motivos, a marca da religiosidade é encontrada, em Vidas secas, muito mais 

nas mulheres do que nos homens, já que eles são geralmente considerados como 
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“brutos”. Esse estereótipo está ancorado em uma limitada verdade que a sociedade 

insiste ou insistiu em transmitir, estabelecendo que os homens são ou devem ser mais 

insensíveis do que as mulheres, menos sentimentais e mais pragmáticos. Essas 

características são repassadas inclusive na criação dos filhos, e é dessa forma que 

“as personalidades do pai e da mãe imprimem-se nas almas infantis para sempre. O 

pai encarna a autoridade, e a mãe, o amor” (MORIN, 2007, p. 172). Todavia, excluindo 

esse elemento, outros fatores contribuíram ou contribuem com mais força para a 

formação da conduta humana dita masculina e feminina de muitas civilizações. Assim: 

As culturas estabelecem, fixam, mantêm e amplificam uma 
diferenciação entre homens e mulheres em papéis sociais, 
especializando-os nas tarefas cotidianas; sobredeterminam as 
diferenças psicológicas. Instituem um poder masculino que, salvo 
exceções, atuou continuamente na história das civilizações. (MORIN, 
2007, p. 82).  

Tanto o homem quanto a mulher são, muitas vezes, o resultado do que o meio 

social e cultural impõe à vida deles, embora essa não se configure como uma regra 

da qual não se possa escapar. Por isso, quando um ou o outro extrapolam os ditames 

impostos pela sociedade, então eles tendem a ser rostificados em desvianças 

diversas, como a masculinização ou feminização social do indivíduo enquanto homem 

ou mulher biológicos.  

A representação de um exercício intelectual em Vidas Secas, conforme 

estamos apontando, é muito mínima, resumindo-se as escassas práticas de raciocínio 

realizadas pela esposa de Fabiano. Nesse sentido, Fabiano tende a ser inferior a 

Sinha Vitória, por causa da capacidade dela em saber fazer contas. Mas, isso nem de 

longe quer dizer que ela seja alfabetizada. Lembramos que a alfabetização tende a 

ser também um fator importante na hierarquização social, uma vez que ter 

conhecimento das letras pode fazer a diferença na vida social de um indivíduo inserido 

em uma civilização. Chaui (2011) aponta um tipo de status social que as atividades 

de leitura e escrita podem produzir nas camadas mais elitistas e privilegiadas:  

A elite está no poder [...] porque detém o saber. Se, enquanto “maior”, 
o dominante é representado como um senhor, enquanto detentor do 
saber tende a ser representado como “melhor”. Nessa medida, a 
expressão autoritarismo das elites, embora em si mesma seja 
redundante e evasiva, contudo nos ensina alguma coisa: deixa mais 
nítido o lugar por onde passa a representação da diferença entre 
cultura do povo e a do não-povo. Essa diferença já é visível na fala do 
dominado, pois embora continue a estabelecer uma distinção cujo 
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corte é dado pela separação entre pobres e ricos, entretanto é 
frequente ouvi-lo referir-se ao “rico” como aquele que tem “leitura”. 
(CHAUI, 2011, p. 58, grifo da autora). 

 Assim, há um poder simbólico que caracteriza ricos e pobres, a saber: o de ter 

leitura. Claro que essa rotulação não é genérica, pois para ser rico não é necessário 

possuir livros ou conhecimento advindo pela prática da leitura. Mas, como Fabiano e 

sua família são descritos como miseráveis, os seus níveis de pobreza perpassam 

todos os campos e aspectos das suas vidas. Por isso que eles também são pobres 

de leitura. Entretanto, ambos admiravam as pessoas bem instruídas, a exemplo do 

personagem alusivo de nome Seu Tomás da bolandeira. Desta feita, Sinha Vitória tem 

o maior apreço por esse personagem incógnito, por esse ser um homem de leitura, 

um homem de estudo. Fabiano, por sua vez, tem muita consideração tanto pelo seu 

Tomás da bolandeira quanto por Sinha Vitória, a qual acaba sendo muito valiosa em 

sua vida, por ser uma pessoa inteligente, seja por fazer contas com grãos de sementes 

diversas, seja por fazer descobertas, como a possível causa da seca do lago que 

servia como manancial para suas vidas. Segundo ela, o fenômeno ocorria em virtude 

do intenso calor do sol em associação com a ação dos pássaros que bebiam a água 

restante da fonte.   

A teoria da mulher acaba sendo fortemente estimada por Fabiano: “Sinha 

Vitória tinha razão: era atilada e percebia as coisas de longe. Fabiano arregalava os 

olhos e desejava continuar a admirá-la” (RAMOS, 2015, p. 115). Porém, os 

conhecimentos culturais e de letramento de Sinha Vitória são, necessariamente, 

poucos. A dona de casa só sabia fazer contas com o auxílio de grãos, já em relação 

a seca do lago, a teoria defendida pela mulher mostra-se falha, visto que dificilmente 

aves podem ser responsáveis por secar uma grande porção de água. Todavia, 

Fabiano a admirava, pois ela pensava em coisas sobre as quais ele jamais teria a 

capacidade de fazê-lo.  

 

3.2 Fabiano: o homem não citadino  

 

 Em consonância com as obras literárias utilizadas por Albuquerque Júnior 

(2013), para identificar um perfil masculino típico do Nordeste e que se opõe aos 

processos de feminização da sociedade, os personagens graciliânicos e de outros 
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autores do cânone literário nordestino também aparecem como exemplo de um tipo 

de homem que aparenta ter verdadeira aversão pela cidade.  

De fato, o personagem Fabiano se sente injustiçado nesse ambiente mais 

urbano, pois suas experiências com os cidadãos citadinos foram sempre 

desagradáveis, como se todos eles o roubassem em alguma medida. Como exemplo 

desse fato, lembremos alguns acontecimentos em que o personagem aparece sendo 

passado para trás: na bodega do Seu Inácio, o proprietário bota água na cachaça que 

Fabiano tomava; o patrão do vaqueiro também lhe rouba no pagamento salarial; os 

fiscais da prefeitura querem cobrar-lhe impostos pela venda de carne de porco, entre 

outras situações injustas desencadeadas pelos sujeitos urbanos. É por tudo isso que 

Fabiano acaba não se sentido familiarizado com aquelas relações ocorridas na 

cidade, uma vez que:  

Todos lhe davam prejuízo. Os caixeiros, os comerciantes e o 
proprietário tiravam-lhe o couro, e os que não tinham negócio com ele 
riam vendo-o passar nas ruas, tropeçando. Por isso Fabiano se 
desviava daqueles viventes. [...] Estava convencido de que todos os 
habitantes da cidade eram ruins. (RAMOS, 2015, p. 76).  

 Essa aversão de Fabiano para com a cidade é uma forma de construção do 

macho nordestino, o qual é entendido como sendo telúrico, ou seja, um homem que 

se adapta ao meio em que está inserido, um homem forte e viril, um homem capaz de 

suportar a secura da terra e da vegetação, de sobreviver às catástrofes naturais e 

estigmatizadas do Nordeste. Sendo essa região recorrentemente relacionada com a 

seca e a aridez, relacionada com a caatinga, com os animais silvestres, enfim, “uma 

natureza áspera, bruta, difícil, exigindo deste [o nordestino] uma constante batalha 

pela vida” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p. 165).  

 É preciso considerar, no entanto, que, naquele contexto, o ambiente natural 

também estava sendo posto à prova por causa da instauração da República, que 

trouxe consigo os seus valores democráticos de igualdade entre os gêneros, de modo 

que a vitória da cidade sobre o campo favoreceu essa feminização social, já que:  

A cidade passa a ditar modas, a difundir ideias, a alterar a própria 
sensibilidade social, cada vez mais voltada para o novo, para o 
moderno, para o artificial, para o não familiar. A cidade é o lugar do 
estranho, do diferente, do não rotineiro, da mudança, do combate e do 
distanciamento das manifestações tradicionais de cultura. É o espaço 
do desenraizamento, da desterritorialização, da falta de apego a terra, 
do fim do idílio com a natureza. Espaço da confusão de cores, de 
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gentes, de cheiros, de muito ruído. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, 
p. 95). 

 Ademais, essa simbologia do triunfo da vida urbana sobre a vida rural 

evidenciava o distanciamento entre a natureza e o homem. Pois, cada vez mais, os 

homens deixavam a vida no campo e nos engenhos para se estabelecerem nas 

cidades, abandonando a vida familiar rural em prol dos benefícios e prazeres 

idealizados de uma vida mais cômoda decorrente de um processo de modernidade 

cada vez mais alarmante na sociedade. De modo que a modernização e a urbanização 

estavam, de certa forma, triunfando sobre as belezas da natureza, triunfando sobre a 

vida bucólica. Além do fato de que, com a emergência das cidades, houve uma 

substituição dos modos de vida patriarcal e das coisas que simbolizavam uma 

masculinidade rural, como é o caso do cavalo de sela, tido como um símbolo de força, 

que logo foi substituído pelos “cavalos” dos automóveis, de forma que essas máquinas 

automobilísticas tornavam os homens menos viris, já que o ato de andar de carro era 

mais simplista e exigia menos esforços físicos dos rapazes na condução desses 

transportes do que o ato de andar de cavalo, tornando estes novos homens cada vez 

mais diferentes dos estereótipos masculinos. 

Portanto, é no contexto do embate ideológico-emancipatório desencadeado 

pela instauração da República que surge o mito do homem nordestino como 

construção de uma identidade que resgata os valores patriarcais (em certa medida), 

a fim de enfrentar as modernizações da vida em sociedade. Essa construção se dá, 

especialmente, em cima do estereótipo do homem sertanejo como protótipo preferível 

entre os demais tipos de nordestinos (a exemplo do brejeiro e do praieiro), visto que:  

Destes tipos, aquele que será tomado como o protótipo para a 
construção do nordestino será o sertanejo, quase sempre contraposto 
ao brejeiro, ao praieiro e ao citadino, tipos considerados decadentes e 
que, por isso, não serviam para representar o homem viril de que a 
região precisava. O sertanejo é mostrado como “a vanguarda 
invencível desse exército civilizador” enfrentando a rudeza da 
natureza do sertão. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p. 187, grifo do 
autor).  

Além disso, o sertanejo será caracterizado, recorrentemente, como sendo um 

sujeito que se atém à vida familiar e ao trabalho rural, além de ser “inculto [...], um 

homem honesto e hospitaleiro” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p. 211).  

 Por isso que Fabiano se sente injustiçado com as desonestidades que ele 

experimenta em sua vida, porque ele demonstra vir de uma tradição patriarcal e rural 
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em que a honestidade estava fortemente relacionada com o caráter do homem, de 

acordo com esse estereótipo desmiuçado por Albuquerque Júnior (2013). Inclusive, 

há muita infelicidade nas situações que Fabiano vivencia, pois ele é pobre, tem as 

mãos calejadas de tanto trabalhar e ainda é humilhado injustamente pelas pessoas, 

de forma que ele não reage, sofre sem reagir a uma condição que ele não consegue 

nunca escapar: a miserabilidade. Ele suporta toda essa injustiça de vida difícil na seca 

e entre pessoas “secas” por causa da sua família, uma vez que ele tem grande estima 

pelos seus familiares. Como nos é demonstrado no trecho:  

Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a 
família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando 
ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o 
pé não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos 
filhos. Sem aqueles cambões pesados, não envergaria o espinhaço 
não, sairia dali como uma onça e faria uma asneira. Carregaria a 
espingarda e daria um tiro de pé de pau no soldado amarelo. Não. O 
soldado amarelo era um infeliz que nem merecia um tabefe com as 
costas da mão. Mataria os donos dele. Entraria num bando de 
cangaceiros e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado 
amarelo. Não ficaria um para semente. Era a ideia que lhe fervia na 
cabeça. Mas havia a mulher, havia os meninos, havia a cachorrinha. 
(RAMOS, 2015, p. 37).  

 Portanto, o que prende Fabiano aos estratos institucionais é o zelo que ele tem 

para com a sua família. De modo que as linhas de conexão que ele faz com os seus 

entes são as raízes que o predem ao sistema patriarcal de sujeição às calamidades 

que sofre, pois, de outra sorte, ele poderia até investir em linhas de fuga através da 

associação com o cangaço, de modo que, se assim ele o fizesse, se constituiria como 

sendo uma desviança ao sistema, por meio do uso de uma violência hipotética, dentre 

outras práticas que costumeiramente os cangaceiros realizam.  

Todavia, em muitos momentos da narrativa, Fabiano também é apresentado 

como sendo um contratipo de homem, por recorrentemente se situar no eixo da 

subalternação, como se aceitasse sua condição de sujeito miserável e considerado 

como inferior aos demais indivíduos, principalmente aqueles que exercem algum tipo 

de autoridade.  

 Nesse sentido, Fabiano se encontra em uma territorialidade estriada, em uma 

territorialidade dos conformes, aceitando (mesmo que de má vontade) estar sujeito a 

autoridade daqueles que detêm o poder. Subjugado a esse sistema, ele raramente é 

agressivo, inclusive quando tem a devida oportunidade de fazer justiça com as 
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próprias mãos, ou ao menos de dá uma resposta mais rígida e pertinente. Como foi 

quando esteve a ser humilhado e injuriado pelo soldado amarelo, de forma que o 

protagonista simplesmente responde, diante das referidas acusações, da seguinte 

maneira: “–Lorota, gaguejou o matuto. Eu tenho culpa de vossemecê esbagaçar os 

seus possuídos no jogo? Engasgou-se” (RAMOS, 2015, p. 31). Ou seja, falta-lhe 

virilidade para responder de forma firme e acalorada o militar franzino que o acusava 

inveridicamente. Ele gagueja e se engasga ao tentar falar. Em seguida, ainda nesse 

acontecimento da narrativa, o soldado pisa o pé do vaqueiro em uma ação de abuso 

de poder, por não achar motivo desrespeitoso o suficiente para prender o homem 

inocente. Nessas pisadelas, Fabiano finalmente age de uma maneira mais agressiva, 

mas ainda respeitosa diante da autoridade imposta pelo soldado amarelo, de modo 

que ele se defende apenas de forma vocabular e não de forma física: “– Isso não se 

faz, moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja que mole e quente é pé de gente” 

(RAMOS, 2015, p. 31). O soldado não lhe dá ouvidos e continua a lhe machucar os 

pés, de maneira que Fabiano xinga a mãe dele, sendo, em seguida, preso por 

desacato a autoridade.  

 Nessa situação tão perene em que Fabiano é vitimado pelas ações abusivas 

do soldado amarelo, percebemos algumas descrições do homem sertanejo, como, por 

exemplo, calmo no gesto e na fala descansada, já que Fabiano aparenta ficar imóvel 

perante as provocações do militar, além de responder com falas respeitosas e 

gaguejantes as afrontas, com exceção dos xingamentos disparados após o 

esgotamento da paciência. Contudo, não se vislumbra nenhuma agressão física da 

parte do vaqueiro para com o soldado, o que novamente categoriza Fabiano como um 

sertanejo que é tardio e moderado nas agressividades.  

 Após o acontecido com o soldado, Fabiano leva uma surra e vai parar na 

cadeia. Lá, ele solta murmúrios, cuspes, chutes, gritos e outras coisas mais, como 

exteriorização da sua raiva, mas sempre contra coisas imóveis, como uma parede ou 

um chão. E sempre que surge a presença de alguém com autoridade, como os 

carcereiros, ele regressa à sua condição de subalternação, como nos é evidenciado 

nos trechos:  

Passou as mãos nas costas e no peito, sentiu-se moído, os olhos 
azulados brilharam como olhos de gato. Tinham-no realmente surrado 
e prendido. Mas era um caso tão esquisito que instantes depois 
balançava a cabeça, duvidando, apesar das machucaduras. 
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Ora, o soldado amarelo... Sim, havia um amarelo, criatura desgraçada 
que ele, Fabiano, desmancharia com um tabefe. Não tinha 
desmanchado por causa dos homens que mandavam. Cuspiu, com 
desprezo: 
– Safado, mofino, escarro de gente. 
[...] 
Afinal para que serviam os soldados amarelos? Deu um pontapé na 
parede, gritou enfurecido. Para que serviam os soldados amarelos? 
Os outros presos remexeram-se, o carcereiro chegou à grade, e 
Fabiano acalmou-se: 
– Bem, bem. Não há nada não.  
[...] 
Ouviu o falatório desconexo do bêbedo, caiu numa indecisão dolorosa. 
Ele também dizia palavras sem sentido, conversava à toa. Mas irou-
se com a comparação, deu marradas na parede. (RAMOS, 2015, p. 
32-35). 

 Como visto, Fabiano não se vinga nas pessoas reais que lhe fazem todas essas 

infelicidades. Na verdade, ele chega a duvidar do próprio ocorrido de sua prisão, ou 

até mesmo a acreditar que há alguma culpa nele, já que idealiza tanto o Governo, 

como sendo essa instituição tão emblemática de ordem e progresso, portanto, correta: 

E, por mais que forcejasse, não se convencia de que o soldado 
amarelo fosse governo. Governo, coisa distante e perfeita, não podia 
errar. O soldado amarelo estava ali perto, além da grade, era fraco e 
ruim, jogava na esteira com os matutos e provocava-os depois. O 
governo não devia consentir tão grande safadeza. (RAMOS, 2015, p. 
33). 

 Claro que essa é uma menção irônica que o texto faz ao Governo, pois as 

mazelas descritas no romance evidenciam justamente uma realidade não perfeita 

segundo as ideologias democráticas implantadas com a instauração da República. De 

todo modo, Fabiano se prostra em submissão a essa simbologia governamental, de 

tal modo que, no fim do romance, quando tem a oportunidade de se vingar do soldado 

amarelo que se encontra perdido nas matas, Fabiano, ao invés de agredir ou ferir o 

militar em questão, opta em regressar aos seus estratos sociais de subalternação, 

auxiliando o representante do governo a sair daquela mata:  

A princípio o vaqueiro não compreendeu nada. Viu apenas que estava 
ali um inimigo. De repente notou que aquilo era um homem e, coisa 
mais grave, uma autoridade. Sentiu um choque violento, deteve-se, o 
braço ficou irresoluto, bambo, inclinando-se para um lado e para outro.  
O soldado, magrinho, enfezadinho, tremia. E Fabiano tinha vontade de 
levantar o facão de novo. Tinha vontade, mas os músculos 
afrouxaram.  
[...] 
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Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados, meteu o facão na 
bainha. Podia mata-lo com as unhas.  
[...] 
Afastou-se, inquieto. Vendo-o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou 
coragem, avançou, pisou firme, perguntou o caminho. E Fabiano tirou 
o chapéu de couro. 
– Governo é governo. 
Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado 
amarelo. (RAMOS, 2015, p. 102-107). 

 Portanto, há também em Fabiano essa falta de representatividade masculina 

patriarcal, uma vez que ele não é violento mesmo quando as situações permitem que 

aja com violência. Além disso, outro exemplo que o retira da descrição dos ditames 

patriarcais de masculinidade está relacionado ainda com a sua submissão, já que ele 

chega a se curvar perante o seu agressor, bem como servindo a ele, quando lhe 

direciona o caminho correto para sair daquele matagal. 

Além disso, Fabiano, na sua condição de retirante, também é visto como um 

bicho por não ter uma moradia certa. Sua casa acaba sendo a natureza, pois o 

romance se inicia com ele e a família andando pelas matas da caatinga e termina da 

mesma forma, em uma andança errante e sem confirmação de melhorias de vida.  

 Nesse sentido, Fabiano, como um homem telúrico, acaba se animalizando para 

sobreviver aos desafios que o seu ambiente impõe para a sobrevivência dos fortes. 

Nesse sentido, ele representa, até certo ponto, um ideal de masculinidade. Fabiano é 

um forte, já que somente um macho verdadeiro resistiria as crueldades desse mundo. 

Desta feita:  

Em Vidas secas, o personagem Fabiano se enquadra no perfil do 

homem telúrico, adaptado ao meio em que vive. Ele e sua família estão 
destinados a peregrinarem em busca de terra e oportunidade de 
sobrevivência, e nesse contexto, percebe-se a representação do 
Nordeste como uma região esquecida pelos representantes políticos 
do governo e condenada a viver eternamente sobre os efeitos 
devastadores da seca, em meio aos quais o homem nordestino tem 
de sobreviver. (ARAÚJO; LOPES, 2017, p. 179).  

 Através desse entendimento, ao longo da narrativa Fabiano vai sendo 

associado a animais, como maneira de torná-lo tanto marginalizado quanto forte, “pois 

o mesmo era capaz de se adaptar ao ambiente, tinha vencido as circunstâncias 

precárias as quais foi submetido” (ARAÚJO; LOPES, 2017, p. 179). Além de ser 

associado a um bicho de forma genérica, Fabiano também recebe descrições 

animalizadas de maneira mais específica, ao ser, por exemplo, comparado a um tatu, 
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a um cachorro e também a um pato, como nos excertos: “Estava escondido no mato 

como tatu. Duro, lerdo como tatu. Mas um dia sairia da toca, andaria com a cabeça 

levantada, seria homem”; “Era um desgraçado, era como um cachorro, só recebia 

ossos”; “A raiva cessou, os dedos que feriam a palma descerraram-se – e Fabiano 

estacou desajeitado, como um pato, o corpo amolecido” (RAMOS, 2015, p. 24, 97 e 

104). 

 Assim, o personagem é associado a animais em virtude de se encontrar fora 

dos padrões que enclausuram o homem em estratos sociais, “não necessitando estes 

de serem inseridos na sociedade, pois preferem aproximar-se dos animais e 

relacionar-se com eles a serem corrompidos pelas transformações da modernidade e 

se tornarem seres desvirilizados” (ARAÚJO; LOPES, 2017, p. 180).  

Já sobre a aparência de Fabiano, muitos são os momentos da narrativa que 

caracterizam o protagonista como um homem robusto, de considerado porte físico. 

Tal exaltação ao corpo tonificado corresponde a uma simbologia estereotipada do 

macho hegemônico. Ademais, sabe-se também que, além do corpo tonificado, o 

sujeito socialmente masculinizado deve se opor aos cuidados exagerados de beleza 

para com a sua aparência.  

 Essa falta de zelo encontra-se também nas descrições de aparência do sujeito 

nordestino estereotipado, pois, conforme Albuquerque Júnior (2013), o nordestino é 

desajeitado, sem refinação nos modos de caminhar, de falar, de se vestir, em que ele 

pode ser, às vezes, “desgracioso, desengonçado, torto; andar sem firmeza, sem 

aprumo, quase gigante e sinuoso, aparentando a translação de membros 

desarticulados; que, caminhando, não traça trajetória retilínea e firme; aparência de 

cansaço que ilude” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p. 18).  

 Nesse sentido, percebemos um Fabiano que é desajeitado nos seus modos de 

ser. Ele anda torto, tropeçando, etc. Gagueja ao tentar falar. Além disso, ele se sente 

familiarizado com as roupas tradicionais do seu meio, tipo as alpercatas e o gibão, 

mas se sente incomodado quando usa vestimentas mais formais, típicas da cidade, 

como o paletó e a gravata. Exemplo disso é quando ele vai para a novena na cidade, 

em que se veste com roupas dessa categoria, mas se sente sufocado por esses trajes. 

No caminho até a igreja, já se sente desconfortado com elas, tanto que chega a tirá-

las. A ação do homem acaba por ser considerada bem-vinda por seus familiares, que 

também imitam o gesto e se desfazem das roupas mais citadinas: 
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Fabiano tentava não perceber essas desvantagens. Marchava direito, 
a barriga para fora, as costas aprumadas, olhando a serra distante. De 
ordinário olhava o chão, evitando as pedras, os tocos, os buracos e as 
cobras. A posição forçada cansou-o. E ao pisar a areia do rio, notou 
que assim não poderia vencer as três léguas que o separavam da 
cidade. Descalçou-se, meteu as meias no bolso, tirou o paletó, a 
gravata e o colarinho, roncou aliviado. Sinha Vitória decidiu imitá-lo: 
arrancou os sapatos e as meias, que amarrou no lenço. Os meninos 
puseram as chinelinhas debaixo do braço e sentiram-se à vontade. 
(RAMOS, 2015, p. 72).  

 Quando os personagens aparecem despidos das vestes mais formais, chegam 

a ficar em um certo nível de rebaixamento humano, tanto que o texto nos informa que 

a presença da cadelinha Baleia os torna, de certa forma, iguais. Inclusive o texto 

também relata que, caso eles estivessem ainda com as roupas que tiraram, ela 

possivelmente seria enxotada:  

A cachorra Baleia, que vinha atrás, incorporou-se ao grupo. Se ela 
tivesse chegado antes, provavelmente Fabiano a teria enxotado. E 
Baleia passaria a festa junto às cabras que sujavam o copiar. Mas com 
a gravata e o colarinho machucados no bolso, o paletó no ombro e as 
botinas enfiadas num pau, o vaqueiro achou-se perto dela e acolheu-
a. (RAMOS, 2015, p. 72).  

 Chegando à cidade, durante a novena na igreja, Fabiano, já trajado novamente 

com as vestes formais, se sente mais uma vez incomodado, tanto com as roupas 

quanto com as pessoas da cidade, desconfiando que elas iriam subjugá-lo. De modo 

que ele preferiria estar em outro local, bem como trajando as suas vestes comuns, 

mas suportava tudo aquilo por ser religioso:  

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. E sempre vira, desde 
que se entendera, roupas de festas assim: calça e paletó engomados, 
botinas de elástico, chapéu de baeta, colarinho e gravata. Não se 
arriscava a prejudicar a tradição, embora sofresse com ela. Supunha 
cumprir um dever, tentava aprumar-se. Mas a disposição esmorecia: 
o espinhaço vergava, naturalmente, os braços mexiam-se 
desengonçados. Comparando-se aos tipos da cidade, Fabiano 
reconhecia-se inferior. Por isso desconfiava que os outros mangavam 
dele. Fazia-se carrancudo e evitava conversas. (RAMOS, 2015, p. 76).  

 Novamente há, aqui nesse trecho, essa aversão do homem rural ao modo de 

ser do homem citadino. Fabiano, além disso, demonstra ser um homem do pouco 

falar, típico de uma rotulação estereotipada do homem nordestino (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2013). Contudo, ademais, também é mencionado na passagem supracitada 
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o quanto Fabiano preferiria estar em suas vestes confortáveis, as quais mostravam o 

seu peito cabeludo. Essa menção de um peito cabeludo está novamente rotulando um 

perfil de masculinidade que não tem cuidados com a aparência. Isso é dito porque, 

muitas vezes, um corpo masculino tanto forte quanto descuidado, por vezes, pode ser 

considerado como um símbolo de virilidade e de interesse para as mulheres dentro 

de um sistema patriarcal. Nolasco (2001) chega a comentar que, em certas 

sociedades, nessa simbologia do patriarcalismo, quanto mais um homem fosse de 

certa forma “feio”, mais ele poderia ser considerado como charmoso ou atraente, 

talvez como uma manifestação de alguma masculinidade, já que a idealização 

romantizada do corpo esteve, aparentemente, mais situada para as personagens 

femininas na literatura do que para os personagens masculinos. Além disso, a 

simbologia do zelo, dos cuidados, do se produzir, do se arrumar etc., esteve 

corriqueiramente mais associada também ao feminino do que ao masculino. Por outro 

lado, em outras sociedades, “a beleza de um corpo masculino robusto era indício de 

valor moral, pois o corpo atlético simbolizava ao mesmo tempo coragem máscula 

unida aos bons princípios morais” (OLIVEIRA, 2004, p. 60). 

 Nessa interpretação, podemos entender que um corpo masculino pode ser até 

esteticamente feio ou desengonçado, mas que ele deveria ser forte, musculoso etc., 

para denotar certo vigor e robustez. O que de fato aparece nas descrições físicas de 

Fabiano, pois, além do peito, seus braços e mãos também são cheias de pelos, além 

do fato de elas serem robustas, pois eram mãos grossas, fortes e calosas. Além disso, 

Fabiano tinha rugas nas testas e olhos azuis discretos, como nos mostra as 

passagens: “agitando os chocalhos e os látegos, chegou a mão esquerda, grossa e 

cabeluda”; “as rugas da testa aprofundavam-se, os pequenos olhos azuis abriam-se 

demais, numa interrogação dolorosa”; “Fabiano cravava as unhas nas palmas 

calosas” (RAMOS, 2015, p. 103-104). Descrições estas que nos remetem para um 

corpo robusto de um homem mais brutalizado, como se fosse tão silvestre quanto a 

vegetação espinhenta e a terra bruta na qual ele vive e com a qual tem contato.  

Assim, Fabiano acaba sendo muito rústico em diversos aspectos, seja na 

secura no manejo com as palavras, seja por ser desengonçado nos comportamentos 

e modos de ser em geral, e até mesmo na aparência física, no sentido de ser 
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brutalizado no próprio corpo13. Um corpo marcado pelo sol e pela natureza em si, sem 

cuidados estéticos ou consideravelmente higiênicos, um corpo forte e violento, assim 

como o verdadeiro macho nordestino deveria ser. 

 

  

                                                             
13 Ainda nesse sentido, encontramos, por exemplo, na obra São Bernardo (1934), também de Graciliano 
Ramos, o personagem principal de nome Paulo Honório como sendo esse homem que também 
aparenta ter um corpo robusto, forte e, ao mesmo tempo, demonstrando ser um indivíduo sem cuidados 
estéticos (muitos pelos corporais, mãos calosas, etc.), chegando a se comparar a um cavalo. Portanto, 
novamente encontramos, em um personagem graciliânico, essa evidenciação de um macho 
hegemônico, em aspectos patriarcais relacionados ao corpo biológico masculino, além do fato de que 
o personagem também é comparado a um bicho na referida narrativa.   
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CONCLUSÃO  

 

A literatura, enquanto criação artística original, mas que também se nutre de 

outras artes, além de possibilitar a transmissão de valores (NITRINI, 1997; 

EAGLETON, 2003), também representa aspectos sociais, históricos e culturais de 

determinado povo e quase sempre: 

[...] depende da ação de fatores do meio, que se exprimem na obra 
em graus diversos de sublimação; e produz sobre os indivíduos um 
efeito prático, modificando a sua conduta e concepção do mundo, ou 
reforçando neles o sentimento dos valores sociais. Isto decorre da 
própria natureza da obra e independe do grau de consciência que 
possam ter a respeito os artistas e os receptores de arte. (CANDIDO, 
2008, p. 30). 

Desta feita, as obras investigadas nessa dissertação, a saber: Triste fim de 

Policarpo Quaresma e Vidas secas, representam, por meio de seus protagonistas, 

perfis masculinos repletos de valores sociais. Ao longo de nossa pesquisa, 

debruçamo-nos sobre esses perfis a fim de compará-los através de uma leitura crítica, 

seguindo os pressupostos metodológicos da Literatura comparada: 

[...] a literatura comparada compara não pelo procedimento em si, mas 

porque, como recurso analítico e interpretativo, a comparação 
possibilita a esse tipo de estudo literário uma exploração adequada de 
seus campos de trabalho e o alcance dos objetivos a que se propõe. 
(CARVALHAL, 2009, p. 7, grifo da autora). 

 Esses objetivos são, em geral, o de permitir um leque de possibilidades de 

investigação comparatista, desde que coerentes e relevantes. Neste trabalho, o objeto 

investigado foi a figurativização das construções de identidade masculina nas obras 

graciliânicas e barretianas já mencionadas. Dentre as análises comparatistas 

realizadas sobre masculinidade, algumas delas estiveram associadas, mesmo que 

não prioritariamente, segundo o critério do espaço geográfico14. 

Contudo, ao nos reportarmos ao aspecto de espaço geográfico, não estamos, 

necessariamente, nos reportando ao critério de regionalismo ou de uma identidade 

                                                             
14 Dentre os desdobramentos temáticos recorrentes nas pesquisas acadêmicas no Brasil, Simon (2016) 
elenca dez modalidades sucintas sobre o assunto, que vão desde o critério das masculinidades 
segundo o espaço geográfico, até as masculinidades hegemônicas e subalternas, como forma de 
investigação de crítica literária. Especificamente sobre o critério de espaço geográfico, o autor 
menciona que é tentador pesquisar acerca das representações contrastantes entre o homem gaúcho, 
paulistano, carioca, nordestino, etc., bem como entre o homem urbano, rural, e de outras 
categorizações espaciais, mas desde que o pesquisador não caia em generalizações ou preconceitos.   
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regionalista, pois este aspecto é pouco perceptível em Policarpo Quaresma (ao 

contrário de Fabiano, que demonstra ser uma representação mítica do homem tanto 

sertanejo quanto nordestino). Entretanto, outras questões relacionadas ao espaço 

geográfico, a exemplo da zona urbana e da zona rural, não foram deixadas de lado 

nesse trabalho dissertativo.  

Além disso, realizamos algumas associações desses protagonistas com certos 

personagens de outras obras dos autores citados, a partir do enfoque sobre alguns 

perfis de masculinidade que se contrapõem: uma patriarcal e outra não patriarcal, sem 

negar suas particularidades e oscilações, uma vez que, durante a República Velha: 

[...] nem tudo nessa história foi unicamente contraste ou oposição 
entre o mundo rural e realidade urbana. A masculinidade construída 
nas primeiras décadas do século passado incluiu uma certa 
dificuldade para separar da modernidade o atraso, a prova viril do 
medo de falhar. Homens letrados e analfabetos, talhados a pena ou a 
navalha, atestaram uma verdadeira pluralidade dos perfis masculinos 
em vigor. (SANT’ANNA, 2013, p. 247-248).  

 De todo modo, considerando a leitura que realizamos a respeito dos 

personagens da obra de Lima Barreto e Graciliano Ramos, é possível dizer que tanto 

Policarpo Quaresma quanto Fabiano são exemplos de personagens masculinos, ora 

socialmente feminizados, ora socialmente masculinizados. Em nossa leitura, 

observamos que as recorrências genéricas de masculinidade vão se fazer mais 

presentes em Fabiano do que em Policarpo. Isso pôde ser demonstrado em certos 

episódios em Vidas secas em que um Fabiano forte, resistente, no sentido unicamente 

físico, foi tomado como protótipo do macho nordestino. Inclusive, na cena em que está 

diante do soldado amarelo, o narrador esclarece que Fabiano poderia desmanchar o 

soldado em um “tabefe” de tão franzino que esse último personagem era. Só que as 

características físicas do protagonista não estão em sintonia com seus 

comportamentos de interação com os demais personagens. Ele, a todo instante, se 

coloca em estado de subalternidade, não reagindo às adversidades, mesmo quando 

tem condições para fazê-lo, o que torna sua estigmatização viril abalada. Por isso, 

Fabiano não mata o soldado amarelo ou lhe dá uma surra quando surge a 

oportunidade de fazê-lo e não responde com brutalidade ao patrão quando é 

constantemente roubado por este. Enfim, ele é biologicamente alguém forte, até 

mesmo para conseguir sobreviver perante as terríveis condições da seca, mas que 



85 
 

 
   

opta em se comportar como alguém fraco perante os indivíduos com alguma 

autoridade e poder. 

Essa crítica ao sujeito de poder está representada justamente na figura do 

soldado amarelo, uma vez que esse soldado é retratado como sendo bem fraco no 

sentido físico, mas forte no sentido de ter autoridade e fazer valer a sua vontade 

(mesmo que injusta) perante as demais pessoas tidas como subalternas, a exemplo 

do vaqueiro Fabiano. O próprio nome “amarelo” já indica essa noção de fraqueza, de 

homem doente, de homem mole, etc.  

Por outro lado, na obra barretiana, Policarpo, assim como o mencionado 

soldado amarelo, é um representante do governo franzino, cujos atributos físicos não 

são exaltados ou ao menos evidenciados. Pelo contrário, ele é descrito como “um 

homem pequeno, magro” (BARRETO, 2011, p. 15), que usava óculos e que era meio 

esquisito. Portanto, o seu forte não está no físico, e sim na sua intelectualidade, a qual 

acaba por se transformar também na sua maior fraqueza no desenrolar da narrativa. 

Embora de direito seja a representação da autoridade, já que ocupa a posição 

de major, de fato não consegue impor-se como um sujeito que ocupa tal posto. Na 

verdade, o que acaba acontecendo é que outros indivíduos, com mais autoridade e 

poder que ele, surgem na narrativa para frustrar os seus ideais. Nesse quesito, tanto 

Policarpo quanto Fabiano possuem um ponto em comum: eles sofrem diversas 

infelicidades em suas respectivas narrativas em virtude da falta de reação/poder 

perante os demais sujeitos. 

Nesse sentido, ambos são homens aparentemente não exemplares, ou seja, 

que não são exatamente modelos esperados para uma representação masculina 

tradicional em uma sociedade patriarcal. Todavia, ainda assim, constituem-se como 

representações másculas no sentido de manterem uma ideal de esperança perante 

as frustrações de suas vidas. Sendo que essa esperança é totalmente mortificada no 

desfecho de Triste fim de Policarpo Quaresma e duvidosa de concretização no final 

de Vidas secas. 

Em relação aos aspectos simbólicos de homem duro e de homem mole, há, 

nestes romances, uma diferenciação de personagens masculinamente opostos em 

certos sentidos, a saber: o corpo e a mente. No caso, um embate físico e intelectual 

entre o homem letrado e o homem não letrado, entre o homem que trabalha na terra 

e o homem que trabalha com papéis. Enfim, descrições físicas que vão remeter a essa 
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rusticidade nos modos de ser (já que Fabiano se considera um bruto) e descrições de 

práticas de letramento que vão alienar o homem (pois Policarpo é tido como louco e 

visionário).  

Além deste aspecto identitário relacionado a uma instrução escolar, bem como 

daquele associado a uma aparência física ou corporal, também é cabível mencionar 

questões relacionadas ao campo emocional desses protagonistas. Nesse sentido, os 

estigmas masculinos hegemônicos determinam que os homens devem ter pouca ou 

nenhuma manifestação de sentimentos. Caso os sentimentos surjam, essas emoções 

devem se manifestar de formas predeterminadas pelos estratos sociais. Dessa forma, 

nessa construção estereotipada entre os gêneros, é pertinente lembrar que: 

Socialmente é permitido à mulher exprimir sentimentos de 
insegurança diante de uma situação nova e isto não a desqualifica 
enquanto mulher. Diferente do que ocorre com os homens, que 
crescem aprendendo que para se tornarem homens de verdade 

devem excluir de suas vidas a experiência e a expressão de certas 
emoções. (NOLASCO, 2001, p. 81, grifo do autor).  

 Assim, há um arquétipo para o sujeito masculino que diz que ele não pode 

demonstrar sentimentos. Ele pode até sentir, mas não deve exteriorizá-los. E se 

exteriorizá-los, que seja por manifestações viris. Por isso que há o discurso 

emblemático de que “homem não chora”, entre outros mais. Ou seja, “homens de 

verdade” são mais envolvidos com questões práticas e materiais, do que emocionais. 

Portanto, se um homem cometer tal ação emotiva, ele poderá estar se desviando de 

uma identificação esperada para ele, podendo, como consequência, ser acusado de 

ser fraco, frouxo, mole, etc. Esse tipo de manifestação também é encontrada nas 

obras estudadas, pois Policarpo chora, se magoa, fica com a alma destruída, enfim, 

se entristece em comportamentos gentis, enquanto que Fabiano exterioriza seus 

sentimentos de maneira violenta: ele grita, bate em paredes, crava suas unhas nas 

mãos, dá tapas na própria cabeça, etc. Desta feita, podemos entender que certas 

manifestações de emoções também podem ser rotuladas como patriarcalmente 

aceitáveis ou não. 

Como exemplificado através das ações de Fabiano, uma dessas emoções 

patriarcalmente aceitáveis poderia ser a da manifestação e representação da raiva, a 

qual pode desencadear a agressividade ou a violência que, em muitas sociedades, 

costumeiramente esteve atribuída à identidade masculina. Nesse sentido: 
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A agressividade é uma qualidade inerente ao ser humano, 
independente de sexo ou idade, o que significa que não é 
exclusividade natural dos homens, como pode ser 
indiscriminadamente sugerido. Por diversas razões, eles são levados 
a comportamentos violentos, como uma válvula de escape para 
emoções represadas, desde estágios muito precoces. (WANG; 
JABLONSKI; MAGALHÃES, 2006, p. 57).  

 Desta feita, a violência, como identificação para o gênero masculino, é uma 

banalização na rotulação de personagens e tipos masculinos (NOLASCO, 2001). 

Wang, Jablonski e Magalhães (2006, p. 57) ainda comentam que a demonstração de 

uma agressividade ou violência pode ser considerada como “a principal alternativa de 

defesa contra o sentimento de frustração e menos-valia”. 

Assim, como a construção da identidade masculina é um processo contínuo 

(BADINTER, 1993), um menino, por exemplo, poderia passar pelo rito de iniciação da 

masculinização no momento em que ele escolhesse desenvolver práticas agressivas 

ao invés de práticas tidas como acovardadas, a exemplo do pranto. Por essa razão 

que, “uma vez aprendida a lição, o menino já não chora, mas bate” (WANG; 

JABLONSKI; MAGALHÃES, 2006, p. 57). Portanto, se um homem exteriorizar esse 

tipo de ação emotiva, no caso o choro, ele não estará agindo em conformidade com 

os arquétipos socialmente patriarcais, ou, ao menos, ainda não estará sendo um 

homem maduro. Ele vai estar, na verdade, se feminizando socialmente, como foi o 

caso de Policarpo Quaresma. 

Por todas essas questões apontadas e discutidas, nota-se, apesar das 

oscilações, uma recorrência de estereótipos divergentes entre os perfis masculinos 

de identidade nas obras analisadas. Essa distinção identitária vai, por vezes, situar o 

personagem Policarpo Quaresma como sendo aquele sujeito incomum que faz algum 

uso exacerbado de práticas de letramento, além de ser recluso ao seu ambiente de 

trabalho e/ou moradia. Além disso, ele é um homem citadino, possuidor de corpo 

esguio e sem forças físicas destacáveis, sendo, inclusive, delicado e emotivo e, em 

suma, não sendo condizente com os arquétipos de homem hegemônico. Já Fabiano, 

em certos sentidos e em certas situações, será o oposto dessas descrições, uma vez 

que ele não é um funcionário público de um setor burocrático, e sim um trabalhador 

braçal, da agricultura e da pecuária, enfim, de esforços físicos evidentes, constituindo-

se, assim, como um homem rural e, principalmente, nordestino. Um sertanejo que 

possui um corpo forte e maltratado, tanto pela natureza, quanto pelos homens. Além 

de ter esposa e filhos, ou seja, uma família; bem como por ser iletrado. Em outras 
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palavras, uma descrição que, em partes, está em concordância com um arquétipo 

patriarcal.  

 Lembrando que todas essas descrições não são rotulações fechadas, pois 

ambos os personagens também transitam por outras situações e identidades que os 

retiram ou os colocam em estratos significantes e subjetivos oscilantes relacionados 

aos perfis de identidade masculina, conforme foi evidenciado no decorrer dessa 

dissertação. 
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