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A década de 30 foi um decênio muito importante para a literatura 
brasileira, uma vez que esta, deixando de lado o espírito destrutivo e 
irreverente do primeiro momento modernista, mostrou gradualmente um 
amadurecimento. É um momento extremamente significativo uma vez que 
historicamente o ano de 1930 marca, com a ascensão de Getúlio Vargas ao 
poder e a crise na economia cafeeira, levando a bancarrota os outrora 
poderosos senhores rurais, o início do Brasil moderno. Conforme Antonio 
Candido:  

RESUMO: Com base na concepção de Antonio Candido 
de que há uma intrínseca relação entre literatura e 
sociedade, o objetivo deste trabalho é analisar como é 
representada a professora Madalena, no romance São 
Bernardo (1934), de Graciliano Ramos, destacando o 
modo como ela problematiza os valores da sociedade 
patriarcal brasileira, nas primeiras décadas do século XX. 
Uma das características evidentes e que podemos 
verificar em muitas sociedades de estrutura patriarcal é a 
situação imposta à mulher de inferioridade em relação ao 
homem, sendo perceptível a desigualdade entre os 
sexos. No romance analisado, a personagem feminina 
ocupa uma posição secundária, enfrentando a sociedade 
da época marcada por concepções preconceituosas, 
ficando distante do modelo de mulher exigido para a 
época, ou seja, mulher-esposa-mãe, ao lutar por justiça, 
sempre em prol dos menos favorecidos. A análise das 
obras respalda-se nos aportes teóricos sobre o romance 
de 30 (BOSI, 1995; CANDIDO, 1975; DACANAL, 1986) e 
sobre a relação entre a mulher e a educaçãona 
sociedade patriarcal brasileira (ALMEIDA, 1998; 
DUARTE, 2011). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Romance de 30; personagem 
feminina; professora. 
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A literatura e o pensamento se aparelham numa grande 
arrancada. A prosa, liberta e amadurecida, se desenvolve no 
romance e no conto, que vivem uma de suas quadras mais 
ricas. Romance fortemente marcado de Neo-naturalismo e de 
inspiração popular, visando aos dramas contidos em aspecto 
característicos do país: decadência da aristocracia rural e 
formação do proletariado (José Lins do Rego); poesia e luta do 
trabalhador (Jorge Amado, Amando Fontes); êxodo rural, 
cangaço (José Américo de Almeida, Raquel de Queirós, 
Graciliano Ramos); vida difícil das cidades em rápida 
transformação (Érico Veríssimo). (CÂNDIDO, 2006a, p. 131) 
 

 No romance de trinta, a problemática relacionada aos personagens 
torna-se a tônica das obras, em que as suas forças e fraquezas são 
esmiuçadas e reveladas sem pudor. É isso o que enfatiza Antonio Cândido 
quando afirma que “a humanidade singular dos protagonistas domina os 
fatores do enredo: meio social, paisagem, problema político.” (CÂNDIDO, 
2006a, p. 131). 
 Para Dacanal (1986), as principais características do romance de trinta 
são a verossimilhança; o retrato direto da realidade em seus elementos 
históricos e sociais; a linearidade narrativa; a tipificação social (indivíduos que 
representam classes sociais); construção ficcional de um mundo que deve dar 
ideia de abrangência e totalidade; impregnado de um otimismo qualificado 
como ingênuo.   
 No Brasil, o período de 1930 a 1945 contou com um poder centralizador 
muito forte na figura de Getúlio Vargas, então presidente e ditador. No segundo 
tempo, o modernismo se tornou mais politizado, produzindo uma literatura cujo 
centro colocava a preocupação social, reduzindo assim as inquietações de 
ordem estético-formal.   

A literatura foi e continua sendo um espaço ocupado pela personagem 
feminina, e esta ocupação é anterior ao avanço da mulher ao espaço público, à 
sua independência afetiva e econômica. Embora a literatura tenha um caráter 
ficcional, podemos constatar que os autores não estão alheios aos contextos 
sociais de suas épocas, conforme aponta Antonio Cândido:  

 
A literatura é pois, um sistema vivo de obras, agindo umas 
sobre as outras e sobre os leitores; e só vive na medida em 
que estes a vivem, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. A 
obra não é produto fixo, unívoco ante qualquer público; nem 
este é passivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu 
efeito. São dois termos que atuam um sobre o outro, e aos 
quais se junta o autor, termo inicial desse processo de 
circulação literária, para configurar a realidade da literatura 
atuando no tempo. (CÃNDIDO, 2006a, p. 84) 
 

 Nas primeiras décadas do século XX, a educação, com poucas 
alterações, era oferecida pela Igreja Católica, que além da moral rígida, 
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separava as aptidões entre homens e mulheres. Desta forma, as mulheres 
eram encaminhadas para as escolas normais, onde buscavam a 
profissionalização ou se preparavam para executar suas tarefas dentro do lar. 
Na vida escolar de uma mulher, neste período, a escolarização possuía duas 
posições, sendo uma totalmente oposta da outra. Uma via a mulher 
escolarizada com admiração e respeito, e outra como perigo para sociedade, 
visto que, era uma alteração nos comportamentos patriarcais. 
 A sociedade da época imaginava a mulher como o símbolo da pureza. 
Uma mulher generosa, materna, cristã, e que sua beleza e bondade fosse o 
ideal para disseminar estas qualidades para a vida social. Outro fato que 
elevava a mulher para o patamar entendido com preferencial era ausência de 
instinto sexual. Desta forma, a mulher foi alçada para educação dos pequenos, 
embora, os estudos eram mais direcionados para os afazeres domésticos e o 
cuidado com a família. No entanto, a educação da mulher representa o primeiro 
passo para a sua libertação, conforme aponta Jane Soares de Almeida: 
 

Apesar de a profissão docente surgir marcada por estereótipos 
de maternidade, ela representou o primeiro passo dado pelas 
mulheres, naqueles tempos, para obterem alguma instrução e 
conseguirem o ingresso no campo profissional. Em que pesem 
os preconceitos vinculados à condição sexual e às 
idiossincrasias masculinas, tal profissionalização significou a 
oportunidade entrevista pelas jovens de conseguir maior 
liberdade e autonomia num mundo que se transformava e no 
qual buscavam ocupar outro espaço que não aquele que lhes 
reservava a sociedade masculina e androcrática, identificado 
com a vida do lar, inteiramente dedicada à família e às lides 
domésticas. (ALMEIDA, 1998, p 12) 

  
De acordo com a teoria positivista, no entanto, o trabalho intelectual para 

as mulheres não poderia jamais enfadá-las, visto que as mesmas ainda eram 
encaminhadas para casar e ter filhos e cuidar da família, mas, já era o bastante 
cuidar bem da família e ainda ter uma profissão. Para Constância Lima Duarte, 
alguns livros da década de 30, que trazem a imagem da professora que rompe 
com estereótipos, revelam que “tão significativo foi o papel da Escola Normal 
no engajamento político das mulheres” (2011, p. 52). 
 A suposta inferioridade da mulher em relação ao homem é uma 
característica que perpassa por várias sociedades de estrutura patriarcal, 
justificando e legitimando as desigualdades entre os sexos, conforme ressalta 
Gilberto Freyre: 
 

Por essa diferenciação exagerada, se justifica o chamado 
padrão duplo de moralidade, dando ao homem todas as 
liberdades de gozo físico do amor e limitando a mulher a ir para 
a cama com o marido, toda a santa noite que ele estiver 
disposto a procriar. Gozo acompanhado de obrigação, para a 
mulher, de conceber, parir, ter filhos, criar menino. O padrão 
duplo de moralidade, característico do sistema patriarcal, dá 
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também ao homem todas as oportunidades de iniciativa, de 
ação social, de contatos diversos, limitando as oportunidades 
da mulher ao serviço e às artes domésticas, ao contato com os 
filhos, a parentela, as amas, as velhas, os escravos. E uma vez 
por outra, num tipo de sociedade Católica como a brasileira, ao 
contato com o confessor. (FREYRE, 2000, p. 125) 
 

Para a crítica feminista Constância Lima Duarte (2011),“o exercício do 
magistério vai dar um novo discurso às mulheres, que se põem a denunciar 
injustiças, desestruturar verdades, e dão passos decisivos para se “tornar 
mulher”, enquanto identidades conscientes e sujeitos da história” (2011, p.52) 
 Neste contexto, discutiremos o modo como é representada a professora 
Madalena, no romance São Bernardo, destacando o modo como ela 
problematiza os valores da sociedade brasileira, nas primeiras décadas do 
século XX. 

Graciliano Ramos nasceu em 27 de outubro de 1892, em Quebrangulo, 
Alagoas. Em 1894, a família muda-se para Buique, Pernambuco, onde o 
escritor tem contato com as primeiras letras, regressando para Alagoas, em 
1904. Atuou como revisor e escritor em diversos jornais e revistas por onde 
passou. Suas obras são: Caetés (1933), São Bernardo (1934), Angústia (1936), 
Vidas Secas (1938), A Terra dos Meninos Pelados (1942), História de 
Alexandre (1944), Dois Dedos (1945), Infância, memórias (1945), Histórias 
Incompletas (1946), Insônia (1947), Memórias do Cárceres (1953), Viagem, 
memórias (1954), Linhas Tortas (1962), Viventes das Alagoas, costumes do 
Nordeste (1962). Morreu em vinte de março de 1953, no Rio de Janeiro. 

O romance São Bernardo (1934), uma obra grandiosa, alçou Graciliano 
Ramos como um dos maiores escritores brasileiros. Numa linguagem 
despojada e brutal, conta a história de Paulo Honório que, com uma ambição 
desmedida, passa por cima de tudo e todos que encontra pela frente, e se 
transforma em um grande fazendeiro do interior de Alagoas. Uma obra 
memoralista que conta toda a trajetória do protagonista, da infância pobre ao 
apogeu latifundiário, culminando na decadência financeira e pessoal. 

O objeto de estudo na obra de Ramos é a personagem Madalena que 
aparece na história a partir do momento que Paulo Honório decide casar-se 
para reproduzir um herdeiro, alguém para deixar seus bens. A procura de 
Paulo Honório por uma esposa é feito como se faz um negócio, ou seja, é 
como se o personagem saísse à compra de uma mulher. Madalena era uma 
professora, bonita, loira, com 27 anos de idade, e isto significava prestígio. Era 
uma mulher inteligente e detinha conhecimentos. Desta maneira, Madalena 
traria para Paulo Honório certo prestígio junto à sociedade. Porém, Madalena 
poderia ofuscar sua imagem, a intelectualidade não era algo que Paulo 
procurava, sendo este conhecimento considerado por ele como um defeito, 
conforme podemos observar na passagem: 

 
Mulher superior. Só os artigos que publica no Cruzeiro! 
Desanimei. Ah! Faz artigos! Sim, muito instruída. Que negócio 
tem o senhor com ela! Eu sei lá! Tinha um projeto, mas a 
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colaboração no Cruzeiro me esfriou. Julguei que fosse uma 
criatura sensata. (RAMOS, 1981, p. 85) 

 
 Madalena era uma mulher com conhecimentos e instruções, inclusive lia 
em outras línguas, escrevia para jornais, não demonstrava interesse pela 
religião, sendo algo que para época não era bem visto, uma mulher jamais 
poderia participar em ações sociais, não poderia estar à frente de qualquer 
circunstância social. Portanto, a riqueza de Paulo Honório não deslumbrava 
Madalena, se bem que era uma segurança para ela e sua tia. 
 

Seu oferecimento é vantajoso para mim, seu Paulo Honório, 
murmurou Madalena. Muito vantajoso. Mas é preciso refletir. 
De qualquer maneira estou agradecida ao senhor, ouvir? A 
verdade é que sou pobre como um Job, entende? Não fale 
assim, menina. E a instrução, a sua pessoa, isso não vale 
nada? Quer que lhe diga? Se chegarmos a um acordo, quem 
faz negócio supimpa sou eu. (RAMOS, 1981, p. 90)  
 

Após o casamento, aos poucos, Madalena se mostra uma mulher de 
atitudes. Toma conhecimento sobre a fazenda, os empregados e as tiranias do 
marido no tratamento para com os subalternos. Começa, então, os embates 
entre Madalena e Paulo Honório, que percebe que sua esposa é bem mais 
instruída do que se esperava. Madalena tendia para um socialismo 
humanitário, não concordava com o marido quando este queria dispensar 
mestre Caetano por já estar com idade avançada e não render mais lucros 
para o patrão. Madalena exercia uma grande influência sobre Paulo Honório, 
pois este passou a não saber como agir diante de uma mulher com ações 
politicamente corretas. Para Antônio Candido, no ensaio “Ficção e Confissão”,  

 
Madalena, a mulher – humanitária, mãos abertas –, não 
concebe a relação possuidor a coisa possuída. Daí o horror 
que Paulo Honório vai percebendo a sua fraternidade, o 
sentimento incompreensível de participar da vida dos 
desvalidos, pare ele simples autômatos, peças da engrenagem 
rural. (2006b, p. 36). 

 
Com efeito, em diversas passagens na obra, observamos que Paulo 

Honório faz críticas às mulheres com instrução: “Não gosto de mulheres 
sabidas. Chamam-se intelectuais e são horríveis. Tenho visto algumas que 
recitam versos no teatro, fazem conferências e conduzem um marido ou coisa 
que o valha” (RAMOS, 1981, p. 133-134). 
 Madalena nunca se mostrou uma mulher que vivia para o casamento, 
não era mulher de ficar reduzida aos afazeres domésticos, além de 
acompanhar os problemas na fazenda, participava e assumia tarefas de 
trabalho, isto não era do agrado de Paulo Honório. A personagem era uma 
mulher bastante sociável, e suas relações, tanto com os empregados como 
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com os amigos, eram muito boas. Sua maneira de ser fez emergir em seu 
esposo o ciúme, conforme é descrito abaixo: 
 

Um dia, de passagem pela fazenda, o Dr. Magalhães almoçou 
comigo. Espreitando-o, notei que as amabilidades dele para 
Madalena foram excessivas. Efetivamente nas palavras que 
disseram não descobri mau sentido; a intenção estava era nos 
modos, nos olhares, nos sorrisos. Houve, segundo me 
pareceu, cochichos e movimentos equívocos. (RAMOS, 1981, 
p.137) 

 
 Segundo Alfredo Bosi, o casamento de Madalena e Paulo Honório é a 
frustração única e decisiva nas aquisições de Paulo Honório: 
 

Mas é em São Bernardo que o foco narrativo em primeira 
pessoa mostrará sua verdadeira força na medida em que seria 
capaz de configurar o nível de consciência de um homem que, 
tendo conquistado a duras penas um lugar ao sol, absorveu na 
sua longa jornada toda a agressividade latente em um sistema 
de competição. Paulo cresceu e afirmou-se no clima da posse, 
mas a sua união com a professorinha idealista da cidade vem a 
ser o único, e decisivo malogro daquela posição de 
propriedade estendida a um ser humano. Tragédia do ciúme, 
no plano afetivo, e, ao mesmo tempo romance do desencontro 
fatal entre o universo do ter e o universo do ser. (BOSI, 1995, 
p. 403). 
 

 Madalena era uma mulher que se doava, se interessava pelos outros. 
Seu ideal era humanitário. Porém, a certa altura da obra, podemos verificar que 
esta mulher também se transforma, mas pelo arrependimento, chegando a 
conclusão que o caminho que escolherá não tem volta. 
 Segundo Candido (2006b), a bondade natural de Madalena ameaçava a 
hierarquia de Paulo Honório, instalando, no até então poderoso senhor 
patriarcal, o conflito, cuja forma de reação é o ciúme, que mata a mulher. Para 
Cândido, 
 

O senhor de São Bernardo reage pelo ciúme, expansão natural 
do seu temperamento e forma, ora disfarçada, ora extensiva, 
do mesmo modo de exclusivismo que o dirige na posse dos 
bens materiais. Ciúme que aparece, às vezes, como eco dos 
costumes primitivos, de velhos raptos tribais, de casamento por 
compra fervendo no sangue. (CANDIDO, 2006b, p. 37) 

 
Nesse sentido, é relevante observar é que o romance todo é visto pela 

ótica de Paulo Honório, um narrador protagonista. Desse modo, o pouco que 
conseguimos saber sobre Madalena é o que Paulo Honório descreve, portanto 
algumas coisas ficam mais na suspeita e na imaginação do leitor. A 
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personagem quase não tem falas, embora a narrativa tenha Madalena como 
eixo central. 
 A morte de Madalena no final da obra não significa que o mal venceu o 
bem, nem uma vitória do homem sobre a mulher, pois com a sua morte, a vida 
de Paulo Honório perde o sentido. Nem mesmo o filho, resultado do funesto 
casamento, atrai a atenção de Paulo Honório, como também sua ganância já 
não mais o interessa. É justamente isso que enfatiza Candido ao afirmar que 
nessa luta não há vencedores. Para o autor, “Paulo Honório, vitorioso, de uma 
vitória que não esperava e não queria, sente, no admirável capítulo XXXVI, a 
inutilidade do esforço violento de sua vida” (2006b, p. 38).  Nessa obra, 
Graciliano, com a maestria de grande romancista que consegue reunir a 
análise sociológica ao estudo psicológico, consegue compor um perfil do 
protagonista capaz de superar as maiores adversidades do meio para vencer 
economicamente, mas torna-se inábil para as relações afetivas e interpessoais: 
Para Candido, Paulo Honório “ao vencer a vida ficou de certo modo vencido 
por ela, pois ao imprimir a sua marca ela o inabilitou para as aventuras da 
afetividade e do lazer” (CANDIDO, 2006b, p. 38-9). 
 Ao analisarmos a personagem Madalena, como professora que 
desafiava paradigmas impostos às mulheres nos longínquos anos 30, 
observamos a presença do herói problemático. Para Bosi, baseando-se nos 
estudos do crítico húngaro Georg Lukács, o melhor do romance de 30, ao 
mostrar a tensão crítica do relacionamento do indivíduo com a sociedade, 
engendra a figura do herói problemático, o qual, de forma implícita ou explícita, 
questiona e problematiza os valores sociais, entrando em contradição com a 
sociedade vigente. Para Bosi, 
 

O herói é sempre um problema: não aceita o mundo, nem os 
outros, nem a si mesmo. Sofrendo pelas distância que os 
separaram da placenta familiar ou grupal, introjeta o conflito 
numa conduta de extrema dureza que é a sua única máscara 
possível. (BOSI, 1995, p 451). 
 

 Assim, Madalena, não aceita aquilo que a sociedade determinava como 
ideal para as mulheres na época. Por meio de seu comportamento 
questionador, observamos todas as tensões sociais resultantes de uma 
sociedade que limitava a atuação feminina ao lar. É a insatisfação com o meio 
em que vive, perante todas as mazelas e sofrimentos dos seres humanos. Há, 
em seu personagem, a luta pela igualdade e dignidade.  Madalena, com seu 
caráter humanista, entra em choque com a visão capitalista de mundo de Paulo 
Honório. Ela defende os funcionários, exige melhorias para a escola, e estas 
convicções de Madalena acabam por ser o estopim dos desentendimentos com 
o marido. 
Madalena é uma mulher avante de seu tempo, com ideias de futuro e 
humanismo. Mulheres como muitas outras que romperam com o modelo 
feminino ideal para sua época. Apenas um sopro em um mundo dominado 
pelos homens, mas sem essas mulheres de força e coragem, essa dominação 
seria um pouco maior. 
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