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RESUMO: Objetiva-se neste trabalho evidenciar no romance moderno, através de
Graciliano Ramos (1892), aspectos da introspecção humana que se vão moldando pelos
fatores sociais. Enfocaremos traços dos personagens Paulo Honório do romance “S.
Bernardo” e Fabiano do romance “Vidas Secas”. A primeira obra citada, escrita em 1934
apresenta uma sociedade dura para Paulo Honório que o molda para o apego aos bens
materiais e profunda insensibilidade. A segunda obra, de 1938, semelhante à anterior,
aponta Fabiano frente às dificuldades sociais, diante das mazelas da seca; um ignorante,
vítima das condições de seu meio. Em ambos, a reflexão volta-se para o homem que busca
respostas dentro de si próprio e questiona um conjunto de valores já formulados na
sociedade. Paulo Honório e Fabiano, apesar de estarem em romances diferentes, são
configurados por Graciliano Ramos como representação da desumanidade. No intuito de
fundamentar melhor este trabalho usaremos como teóricos Lukács (1999), Rosenfeld
(1996), Bosi (2008), Bakhtin (1998), entres outros. Estudarmos, pois, os personagens de
Graciliano Ramos, levando em conta as teorias que fundamentam o romance moderno, os
aspectos sociais e os traços psicológicos humanos, faz-nos adentrar no amalgama dos
discursos literários contemporâneos.
Palavras-chave: Romance moderno; Paulo Honório; Fabiano; Aspectos sociais;
Introspecção humana
ABSTRACT: This work aims to show in the modern novel by Graciliano Ramos (1892),
aspects of the human insight that have been molded by social factors. We focus on traces of
the characters Paulo Honório of the novel São Bernardo and Fabiano of the novel Vidas
Secas. The first mentioned work was published in 1934 and it presents a hard society to
Paulo Honório that molds him to adhesion to the material goods and deep insensibility. The
second work of 1938 similar to the previous, it points Fabiano against the social difficulties
caused by drought. He is an ignorant man, victim of the conditions of his means. In both, the
reflexion is addressed to the man that search answers in himself, asking a set of values
formulated in the society. Despite, Paulo Honório and Fabiano are in different novels, they
are configured by Graciliano Ramos as representation of the inhumanity. We use as
theoretical reference the studies by Lukács (1999), Rosenfeld (1996), Bosi (2008), Bakhtin
(1998), among others. Therefore, we study the Graciliano Ramos´s characters, considering
the theories based in modern novel, the social aspects and human psychological traces
provide us the entrance to the contemporary literary discourses.
Keywords: Modern novel; Paulo Honório; Fabiano; Social aspects; Human insight

Considerações iniciais
Ao lermos os romances “S. Bernardo”, escrito em 1934 e “Vidas Secas”,
de 1938, ambos de Graciliano Ramos, encontramos perspectivas comuns a nos
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inquietar, as quais nos convidam à análise. O que há de comum entre as obras é o
percurso que faz os respectivos personagens Paulo Honório e Fabiano. Os dois
homens, vítimas oculares ao leitor de uma sociedade dura e materialista tendem a
refletir introspectivamente suas reais condições humanas.
Não obstante a isso, os personagens nos permitem inferir, pela essência
de suas ações, as reais condições que os cercam, as quais transladam através da
narrativa analises sobre a representação social da ação apontada por Lukács
(1999).
Porque somente quando o homem age é que, graças ao seu ser
social, encontra expressão a sua verdadeira essência, a forma
autêntica e o conteúdo autêntico de sua consciência, quer ele saiba
disso ou não, e qualquer que sejam as falsas representações que ele
tenha sobre isso em sua consciência (LUKÁCS, 1999, p. 95).

Pela ação dos personagens em irem penetrando através do seu íntimo
humano na problemática social somos levados a observar o quanto as práticas de
Paulo Honório e Fabiano dizem deles e, ao mesmo tempo, revelam meios injustos e
formadores da desumanidade. “No homem de ação, a realização dos valores tem
um compromisso com a verdade das suas representações” (BOSI, 2002, p. 121). Na
consciência dos personagens está um conteúdo que os definem e ao mesmo tempo
representam seus valores enquanto ser humano. Porém, eles próprios, vítimas do
processo opressor, nos levam a questionar se realmente as práticas sociais
condizem com as práticas que deveriam ser humanas.
Nesse contexto, discorreremos pelas análises os fragmentos dos
romances de Graciliano Ramos à luz de alguns estudiosos, levando em conta a
configuração do romance moderno, os aspectos sociais que moldam a vida dos
personagens, a introspecção humana e a própria desumanização. Tudo isso no
intuito de promover uma discussão intrínseca ao amalgama dos discursos literários.

Alguns aspectos do romance moderno

Para iniciarmos, convém entender que o romance faz ligação direta com o
mundo real e,
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Mantém relações mais estreitas que qualquer outra forma de arte,
permite-se-lhe pintá-lo fielmente, deformá-lo, conservar ou falsear
suas proporções e cores, julgá-lo; pode até mesmo tomar a palavra
em seu nome e pretender mudar a vida exclusivamente pela
evocação que faz dela no seio de seu mundo fictício (ROBERT,
2007, p. 14).

É preciso esclarecer que o romance não é real, mas está diretamente
ligado a realidade por se tratar de fatos do cotidiano e da vida interior e exterior do
ser humano. O romance que é a própria ponte entre o real e o fictício liga um
emaranhado de possibilidades e, segundo acrescenta Robert (2008), ele retira sua
força da própria liberdade que tem.
Desse modo, adentramos em algumas considerações sobre o romance,
especificadamente na sua feição moderna. O romance moderno na impressão de
Lukács (1999, p. 99) “nasceu da luta ideológica da burguesia contra o feudalismo”,
de forma que esse mesmo autor concorda com a inserção dos plebeus na
composição dessas novas obras.
Pelo exposto, a inserção de pobres e de pessoas sem muito valor social,
advindos de uma classe inferiorizada definem os personagens dos romances em
estudo. Por entre características históricas, sociais e econômicas convencionadas
na consciência humana, constatamos que os romances de Graciliano Ramos são
considerados modernos. Não é difícil entender o porquê dessa classificação, basta
observarmos o que diz Rosenfeld (1996, p. 78) quando lança reflexões acerca do
romance moderno. “Um mundo relativo é apresentado como se fosse absoluto. É
uma visão antropocêntrica do mundo, referida à consciência humana que lhe impõe
leis e óptica subjetivas.”
Tanto Paulo Honório como Fabiano representam “o homem” e este numa
versão “miserável”, daí essa visão antropocêntrica e simplória do romance moderno.
Paulo Honório apresenta seu mundo: “o meu fito na vida foi apossar-me de S.
Bernardo [...]” (RAMOS, 2009, p. 12). Para Paulo Honório seu mundo era a sua
fazenda e o dinheiro que retinha dela, não importando nada, nem ninguém; que,
segundo ele próprio, “foi este modo de vida que me inutilizou” (RAMOS, 2009, p.
121). Suas ações humanas o conduziram para a ganância, sendo a juventude de
miséria e humilhação, impulsos determinantes para a subjetiva escolha do
crescimento desenfreado de seus bens e riquezas e posterior inutilidade de tudo
isso.
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Fabiano, por sua vez, apresenta seu mundo: “a fazenda renasceria – e
ele Fabiano, seria dono daquele mundo” (RAMOS, 1986, p. 16). Fabiano descreve
uma fazenda que não é sua, mas que ao se apossar dela será o seu mais precioso
tesouro. Ele é apenas “uma coisa da fazenda, um traste, seria despedido quando
menos esperasse” (RAMOS, 1986, p. 23). A solução relativa dos problemas de
Fabiano só confirma a subjetividade humana em olhar aquela fazenda como refúgio,
mas para as leis sociais, ele seria apenas um instrumento de produtividade.
Além disso, o romance moderno aproxima, segundo Lukács (1999), a
narrativa à vida. É pertinente perceber como Paulo Honório se descreve para o
leitor, tendo em vista que ele é personagem narrador de sua história. “Me chamo
Paulo Honório, peso oitenta e nove quilos e completei cinquenta anos pelo S. Pedro.
A idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e
cabeludo têm-me rendido muita consideração” (RAMOS, 2009, p. 14). Já em “Vidas
Secas”, romance em terceira pessoa, lemos Fabiano da seguinte forma: “sombrio,
cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a
espingarda de pederneira no ombro” (RAMOS, 1986, p. 9).
Não há como entender os romances modernos se não compreendermos
a vida dos personagens, até porque suas aparências, suas vestimentas e seus
objetos dizem muito da personalidade de cada um. Seria difícil entender a “dureza”
de Paulo Honório e de Fabiano se eles não fossem descritos tão minunciosamente
pelas características peculiares de personalidades próprias.
Outro ponto, presente no romance moderno é recorrência discursiva da
pessoa que fala. Constatamos a ideologia proposta por Bakhtin (1998) quando
observa no romance um sujeito que efetivamente fala e que ao falar traz uma
linguagem representativa. “O homem no romance é essencialmente o homem que
fala; o romance necessita de falantes que lhe tragam seu discurso original, sua
linguagem” (BAKHTIN, 1998, p. 134).
Paulo Honório e Fabiano conseguem, pelo discurso, levar-nos a uma
linguagem de ação, ou seja, às práticas que a linguagem exterioriza. Paulo Honório
diz: “Sofri sede e fome, dormi na areia dos rios secos, briguei com gente que fala
aos berros e efetuei transações comerciais de armas engatilhadas” (RAMOS, 2009,
p. 17). A fala de Paulo Honório diz muito mais do que se observa nas palavras,
confirmando o que Bakhtin (1998) esclarece com relação aos discursos que agem.
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Mais que descrições de uma vida, há toda uma carga de sofrimentos, privações e
angustias reveladoras de ideologias sociais.
Não diferente a isso, “Fabiano queria viver. Olhou o céu com resolução. A
nuvem tinha crescido, agora cobria o morro inteiro. Fabiano pisou com segurança,
esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e os calcanhares”
(RAMOS, 1986, p. 14). A ideologia de Fabiano estava na esperança e suas crenças
o levavam a resistir a tudo aquilo, sendo que a sua situação estava segundo o que
afirma Bakhtin (1998), num plano social e histórico. Era a seca que castigava o
sertão nordestino.
Observamos, por fim, que o romance moderno surge, segundo o que
prescreve Rosenfeld (1996), quando se desfaz a ordem cronológica que se fundiu
dividindo passado, presente e futuro. Agora a desorganização cronológica do tempo
e do espaço responsabiliza a consciência pelos acontecimentos da obra. “A nossa
consciência é uma totalidade que engloba, como atualidade presente, o passado e,
além disso, o futuro, como um horizonte de possibilidades e experiências”
(ROSENFELD, 1996, p. 82).
Por entendermos todos esses esclarecimentos como pertinentes ao
estudo que fazemos acerca dos personagens de Graciliano Ramos, constatamos as
marcas antropocêntricas, as quais o homem representa a cena principal, através de
sua existência e ação. A narrativa, dessa forma, está intimamente ligada à vida,
revelando-a como a representação prática da sobrevivência.
A resistência discursiva, em acréscimo à retomada das ideias norteadoras
do romance moderno, também condizem com a ação dos personagens, de maneira
tal a revelar suas ideologias. Por fim, ainda convém lembrarmos da quebra temporal
e espacial que se encontra no romance moderno, responsabilizando mais uma vez o
homem, através de sua consciência, pelos seus atos e acontecimentos.

A sociedade molda o homem

A sociedade, campo repleto de expressões, pelo esclarece Cândido
(2000), propicia à obra um requinte, seja pelo viés artístico e/ou problemático. Sem
as influências do meio a obra perde substancialmente sua qualidade, ficando
descontextualizada do conjunto de inferências que podem contribuir para as
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possíveis leituras e interpretações.
Mais que isso, é preciso haver uma integração, a qual “é o conjunto de
fatores que tendem a acentuar no indivíduo ou no grupo a participação nos valores
comuns da sociedade” (CÂNDIDO, 2000, p. 23). Nessa perspectiva, os envolvidos
precisam partilhar valores, ou melhor, tais valores precisam ser comuns à obra e ao
leitor, para que possamos abstrair entendimento.
Quando nos referimos a Paulo Honório e Fabiano, personagens
analisados neste trabalho, colhemos o que eles têm de mais peculiar aos valores
humanos, tornando mais acessível aproximar o entendimento de suas realidades à
nossa. Tanto um como o outro são moldados por uma sociedade complexa e que os
torna semelhantemente pessoas abstrusas.
Paulo Honório é moldado pela sociedade da seguinte forma:
Até dezoito anos gastei muita enxada ganhando cinco tostões por
doze horas de serviço.” “[...] o delegado de polícia me prendeu, levei
uma surra de cipó de boi, tomei cabacinha e estive de molho, pubo,
três anos, nove meses e quinze dias na cadeia, onde aprendi leitura
com o Joaquim sapateiro, que tinha uma bíblia miúda, dos
protestantes (RAMOS, 2009, p. 16).

Uma vida de trabalho infantil e uma prisão ainda na adolescência não são
fatores fáceis de serem compreendidos por um jovem, sendo essa realidade de
violência, de abandono e de pouca leitura, fatores que mais ainda se agravaram
quando Paulo Honório sai Nordeste a fora negociando, fazendo de tudo um pouco e,
por conseguinte declara: “Sofri sede, e fome, dormi na areia dos rios secos, briguei
com gente que fala aos berros e efetuei transações comerciais de armas
engatilhadas” (RAMOS, 2000, p. 17).
Pelo que esclarece Lukács (1999) a ação condiz com a realidade vivida.
Seria impossível relacionar a vida de Paulo Honório à sociedade, se não fosse pelas
suas ações, decorrentes dos obstáculos impostos pelo seu meio. “Esta centralidade
da ação não é uma invenção formal da estética; ela decorre, ao contrário, da
necessidade de um reflexo o mais adequado possível da realidade” (LUKACS, 1999,
p. 94).
Semelhante a Paulo Honório, as ações de Fabiano também o torna um
homem moldado pela sociedade.
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As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer, Fabiano aligeirou o
passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas
dele estavam gastas nos saltos, e a embira tinha-lhe aberto entre os
dedos rachados muito dolorosas. Os calcanhares, duros como
cascos, gretavam-se e sangravam (RAMOS, 1986, p. 12).

O espírito atribulado do sertanejo era a melhor representação que se
podia ter de Fabiano, vítima da seca e de seus agravantes. “A sina dele era correr
mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como judeu errante. Um vagabundo
empurrado pela seca” (RAMOS, 1986, p. 19). Não é Fabiano que controla os fatores
externos a ele, mas se torna apenas um instrumento que a seca conduz, o que mais
uma vez prova o quanto a miséria, a desumanidade e a fome moldam o homem,
fazendo-o correr riscos sem perspectivas.
A mesma sociedade que nos delineia para uma realidade é a que também
dita normas e que nos faz acostumar com elas. Histórias como a de Fabiano só
confirmam uma grave realidade de miséria que muitos de nós gostaríamos de
denunciar, mas moldados pelas normas sociais, calamos e preferimos apenas ler o
romance, já que segundo Robert (2007) o romance é ficcional e permite uma
liberdade.
A sociedade, com efeito, traça normas por vezes tirânicas para o
amador de arte, e muito do que julgamos reação espontânea da
nossa sensibilidade é, de fato, conformidade automática aos
padrões. Embora esta verificação fira a nossa vaidade, o certo é que
muito poucos dentre nós seriam capazes de manifestar um juízo livre
de injunções diretas do meio em que vivemos (CÂNDIDO, 2000, p.
36).

O romance é, portanto, a única forma de libertação das correntes sociais
e dos padrões que ainda persistem, já que é possível a leitura sem censura. “Esse
tratamento livre e diferenciado permite que o leitor acompanhe os movimentos não
raro contraditórios da consciência” (BOSI, 2002, p. 122). No entanto, dentro desse
mesmo romance há a representação de personagens como Paulo Honório e
Fabiano que, parecidos com muitos homens da realidade, são símbolos de pessoas
entregues à mercê da sociedade. A sociedade, por sua vez, faz dessas pessoas
reles instrumentos e, por que não dizer, acaba por formatá-las a sua maneira.
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A introspecção humana de Paulo Honório e Fabiano

Desenhados pela sociedade, Paulo Honório e Fabiano nos levam a refletir
o interior do ser humano. Os personagens mergulham dentro de si próprios no intuito
de desvendar as razões da existência e nos conduzem junto com eles. O próprio
romance moderno
Ao acolher o denso tecido das associações com sua carga de
emoções, se estende, decompõe e amorfiza ao extremo,
confundindo e misturando, como no próprio fluxo da consciência,
fragmentos atuais de objetos ou pessoas presentes e agora
percebidas com desejos e angústias abarcando o futuro ou ainda
experiências vividas há muito tempo e se impondo talvez com força e
realidade maiores do que as percepções reais (ROSENFELD, 1996,
p. 83).

O fluxo da consciência exterioriza desejos e angústias numa perspectiva
que mistura todas as experiências, rompendo as forças dos tempos, saindo do real e
encontrando uma realidade além, ou melhor dizendo, uma realidade psíquica, que
se nota introspectivamente. Paulo Honório após ter aprendido com o meio a ser o
mais forte e destruir os que atrapalhassem seu caminho, olha para si.
Sou um homem arrasado. Doença? Não. [...] Cinquenta anos
perdidos, cinquenta anos gastos sem objetivo, a maltratar-me e a
maltratar os outros. O resultado é que endureci, calejei, e não é um
arranhão que penetra esta casca espessa e vem ferir cá dentro a
sensibilidade embotada (RAMOS, 2009, p. 216).

A dureza social proporcionou a Paulo Honório a busca de si mesmo e,
segundo Falleiros (2004, p. 135), “o entendimento de si tem que ser tirado de si
mesmo, desamparado de essências metafísicas que lhe dessem razão de ser.” Por
isso, percebemos certa insistência de Paulo Honório em querer ser inabalável, ao
mesmo tempo em que se encontra arrasado. “Hoje não canto nem rio. Se me vejo
no espelho, a dureza da boca e a dureza dos olhos me descontentam” (RAMOS,
2009, p. 219).
Olhando para o interior do ser ou como diz Falleiros (2004) para o seu
contexto existencial, Paulo Honório não encontra mudança dentro dele em particular
e, apesar de odiar seu jeito, percebe que não há como muda-lo. “Para que enganar-
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me? Se fosse possível recomeçarmos... aconteceria exatamente o que aconteceu.
Não consigo modificar-me, é o que mais me aflige” (RAMOS, 2009, p. 220).
Para entender o universo interior de Paulo Honório que consiste em uma
evolução em destruição observamos o que Lukács (1999) denomina de evolução
descendente, ao escrever sobre o romance como epopéia burguesa: “Esta evolução
descendente [...] se explica pela crescente capitalização da sociedade e pela
consequente degradação do homem” (p. 104). A corrida desmedida em busca de
dinheiro e a vontade de superar as dificuldades sociais levaram Paulo Honório a
seguinte conclusão:

Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro,
nervos diferentes dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme,
boca enorme, dedos enormes. [...] Fecho os olhos, agito a cabeça
para repelir a visão que me exibe essas deformidades monstruosas.
[...] nem se quer tenho amizade ao meu filho. Que miséria!

Após discorremos sobre vida de Paulo Honório, adentramos na de
Fabiano que, configurado pela miséria, revolta-se contra a falta de tudo. Fabiano
“Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça”
(RAMOS, 1986, p. 10). No meio de suas péssimas condições humanas, Fabiano se
descobre através de uma conversa consigo mesmo, ele se considera um bicho e
tem orgulho disso, porque conseguia vencer as dificuldades de maneira instintiva. “Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. [...] Olhou em torno, com receio
de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a,
murmurou: - você é um bicho, Fabiano” (RAMOS, 1986, p. 18).
A trajetória de Fabiano, descrita no romance “Vidas Secas” faz com que
colhamos o entendimento de que ele chega à consciência de si. Brait (2004, p. 39)
quando escreve sopre a personagem acrescenta que “a forma interior do romance
não é senão o percurso desse ser que, a partir da submissão à realidade despida de
significação, chega à clara consciência de si mesmo”. Sua autoestima é sempre
muito baixa, o que o faz inferior a tudo e a todos. Como ele próprio vai deixando
impressões de si mesmo vê-se como um bicho entocado, um bicho que fala pouco e
se dá muito melhor com os animais do que com as pessoas.
Na verdade essa impressão que Fabiano consegue subtrair de si é a
exatamente o que Rosenfeld (1996, p. 76) esclarece ao se referir ao expressionismo
RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 03, nº 02, ago/dez, 2011
ISSN: 2176-9125

150

no romance moderno, ou seja, a “expressão de emoção e visão subjetivas que lhe
deformam a aparência.” Como o ser humano é dotado de sentimentos e
constantemente é aguçado pelo meio a exteriorizá-los, a subjetividade em certo
momento vai falar mais alto e, dependendo do estado ou dos valores existentes no
íntimo, isso vai repercutir na construção da imagem de quem exterioriza.
Fabiano e Paulo Honório se auto reconhecem introspectivamente, um
como monstro e o outro como bicho. A sociedade deu a eles caminhos com
horizonte delimitados, levando-os pela dureza da vida. Adorno (2003, p. 62) fala do
sujeito literário dizendo o seguinte: “O sujeito literário, quando se declara livre das
convenções da representação do objeto, reconhece ao mesmo tempo a própria
impotência, a supremacia do mundo das coisas.” Se tomarmos os personagens em
análise como sujeitos literários compreendemos que a liberdade de Paulo Honório
da miséria lhe garantiu a impotência, através da solidão. Quanto a Fabiano, ter uma
fazenda para cuidar o torna livre, ao mesmo tempo, que a exploração física e
financeira configura um homem impotente, um bicho, segundo ele.
Considerações finais

Por tudo exposto, somos levados a concluir este trabalho entendendo a
trajetória introspectiva de Paulo Honório e Fabiano ao serem moldados pela
sociedade. Conduzidos pelo meio voltam-se para dentro de si e conseguem penetrar
em uma desumanidade possível à humanidade.
Nessa perspectiva, o romance moderno, pelo que teoricamente sabemos
esclarece muito do que Graciliano Ramos se propõe, através de seus personagens,
ressaltando seres configurados pelos aspectos sociais que não encontrando mais
respostas externamente, decidem recorrer à consciência.
Em suma, a discussão propôs olharmos com maior afinco para os
personagens dos romances modernos, levando em conta os discursos literários, os
quais são norteadores e motivadores de pesquisas como esta. Além disso, tal
estudo faz com que se abram muitas possibilidades em análises sociais e
psicanalíticas de personagens, o que torna a literatura uma constante na construção
do conhecimento.
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