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Introdução: A obra São Bernardo é um clássico da literatura modernista, pelo estilo enxuto e 

preciso de Graciliano Ramos e, também, por retratar aspectos sociais e humanos da cultura 

brasileira. Nessa obra, chama a atenção a maneira pela qual a mulher é caracterizada. Objetivo: 

apresentar uma análise a respeito da visão que se tem da mulher no referido romance, que se 

passa no interior do Brasil, no início do século XX. Metodologia: Trata-se de uma investigação 

bibliográfica seguida de uma análise literária. Resultados e discussão: O personagem 

principal, Paulo Honório, é um homem destemido que tem como maior ambição possuir as 

terras de uma fazenda denominada São Bernardo. Grotesco, rústico, verdadeiro animal, possui 

autêntico sentimento de posse sobre tudo e todos, principalmente sobre Madalena (sua esposa) 

professora da escola normal, que tem uma visão humanitária, preocupa-se com as pessoas e 

com o bem-estar delas, é revolucionária. Ao longo da narrativa, o protagonista expõe sua visão 

machista a respeito das mulheres, porque ele as trata como animais. Para ele, a relação entre 

homem e mulher se baseava na ideia única de procriação, independente das diferenças de 

valores e/ou visões de mundo. A animalização desejada era baseada em seus manuais de 

zootecnia, o que não funcionou em seu casamento com Madalena, que se suicidou em 

decorrência das decepções que ele lhe infligiu. Conclusão: À medida que a obra se desenvolve, 

acentua-se o paralelo reificação/antropomorfização, em que o homem é cada vez mais reificado 

e a mulher desponta em sua força e plenitude, embora não resista à pressão e apele para o 

suicídio. 
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