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Palavra, um homem tem que ser 

prodigioso. 

Porque é arriscado ser-se um homem. 

É tão difícil, é 

(com a precariedade de todos os nomes) 

o começo apenas. 

 

“Poeta no supermercado” (1963), 

Fernando Assis Pacheco 

 

 

Que milagre é o homem? 

Que sonho, que sombra? 

Mas existe o homem? 

 

“Especulações em torno da palavra homem” (1958), 

Carlos Drummond de Andrade 
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RESUMO 

 

O objetivo principal deste trabalho é o de analisar a construção, representação e (re)afirmação 

de modelos tradicionais de masculinidade em dois romances de Daniel Galera, adotando uma 

perspectiva ligada às ciências sociais e aos estudos de gênero, utilizando os trabalhos de Butler 

(2017), Connell e Messerschmidt (2013), Grossi (2004), Lehnen (2013), Louro (2000, 2013), 

Machado (2001), Oliveira (2004), Schøllhammer (2009), entre outros, como referencial teórico. 

De modo geral, a obra de Daniel Galera apresenta personagens sem rumo no mundo 

contemporâneo e em conflito com suas identidades. Os dois romances escolhidos para análise, 

Mãos de Cavalo (2006) e Barba ensopada de sangue (2012), permitem um estudo aprofundado 

sobre a construção, representação e (re)afirmação de modelos tradicionais de masculinidade, 

pois em ambas as narrativas os personagens centrais manifestam conflitos com suas identidades 

que perpassam acentuadamente por questões de gênero. Nos dois romances os protagonistas 

performam papéis que estão mais alinhados a padrões masculinos que não se adequam às suas 

subjetividades. No caso do primeiro, o padrão é altamente influenciado por produções 

midiáticas e sujeitos externos ao núcleo familiar do protagonista; no caso do segundo, o 

protagonista é influenciado por membros de seu núcleo familiar, sobretudo o avô. Com as 

análises dos romances, foi observada a representação literária da constituição da masculinidade 

dos personagens centrais, de como ela é atravessada por variáveis interseccionais, e de como é 

efetuada através de diferentes performances que, por sua vez, são atravessadas pelas fantasias 

dos personagens. Além disso, foi observado como as estratégias narrativas utilizadas nos dois 

romances contribuem para a apresentação da performance dos protagonistas. Em Mãos de 

Cavalo, a performance do personagem central é decorrente de uma falta de contato com sua 

própria interioridade e de um desejo de adequação e reconhecimento social, o que o leva a 

representar, durante a juventude, o papel do Mãos de Cavalo, e, durante a vida adulta, os papéis 

de cirurgião plástico, marido e pai. Isso evidencia, portanto, a intersecção da variável geracional 

com a masculinidade, pois os ideais masculinos que são adotados pelo protagonista são 

diferentes no decorrer de sua vida. Em Barba ensopada de sangue, o enredo está associado a 

um núcleo familiar, e o suicídio anunciado do pai é o que motiva o personagem central a 

investigar a morte do avô. Nessa investigação, sua identidade se confunde cada vez mais com 

a do avô, de modo que, ao final do romance, o personagem central performa a figura de seu 

antepassado, marcado por um comportamento violento. Sem essa performance, o protagonista 

não seria capaz de desempenhar uma prática regulatória característica da masculinidade: a 

violência, e é a partir dela que o protagonista ratifica seu lugar como homem na família. Assim, 

é nítido como os conflitos que os personagens centrais experimentam estão muito ligados às 

questões identitárias do gênero masculino; ou melhor, de determinados padrões de 

masculinidade impostos aos sujeitos masculinos, de modo que se pode afirmar que, nesses dois 

romances, os personagens masculinos são homens à deriva. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Masculinidade. Performance. Literatura Brasileira 

Contemporânea. Daniel Galera. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to analyze the construction, representation and 

(re)affirmation of traditional models of masculinity in two novels by Daniel Galera, adopting a 

perspective linked to social sciences and gender studies, using the works of Butler (2017), 

Connell and Messerschmidt (2013), Grossi (2004), Lehnen (2013), Louro (2000, 2013), 

Machado (2001), Oliveira (2004), Schøllhammer (2009), among others, as a theoretical 

framework. In general, the work of Daniel Galera presents characters without direction in the 

contemporary world and in conflict with their identities. The two novels chosen for analysis, 

The shape of bones (2006) and Blood-drenched beard (2012), allow an in-depth study on the 

construction, representation and (re)affirmation of traditional models of masculinity, because 

in both narratives the main characters manifest conflicts with their identities that are marked by 

gender issues. In both novels, the protagonists perform roles that are more aligned with 

masculine patterns that does not suit their subjectivities. In the case of the former, the pattern is 

highly influenced by media productions and subjects external to the protagonist's family 

nucleus; in the case of the second, the protagonist is influenced by members of his family, 

especially his grandfather. With the analysis of the novels, it was observed the literary 

representation of the constitution of the masculinity of the central characters, of how it is 

traversed by intersectional variables, and how it is carried out through different performances 

that, in turn, are traversed by the fantasies of the characters. In addition, it was observed how 

the narrative strategies used in the two novels contribute to the presentation of the protagonists' 

performance. In The shape of bones (2006), the performance of the central character is due to 

a lack of contact with his own interiority and his desire for adequacy and social recognition, 

which leads him to represent, during his youth, the role of “Horse Hands”, and, during 

adulthood, the roles of plastic surgeon, husband and father. This evidence, therefore, the 

intersection of the generational variable with masculinity, since the masculine ideals that are 

adopted by the protagonist are different throughout his life. In Blood-drenched beard, the plot 

is associated with a family nucleus, and the father's announced suicide is what motivates the 

central character to investigate his grandfather's death. In this investigation, his identity is 

increasingly confused with that of his grandfather, so that, at the end of the novel, the central 

character performs the figure of his ancestor, marked by a violent behavior. Without this 

performance, the protagonist would not be able to execute a regulatory practice characteristic 

of masculinity: violence, and it is from it that the protagonist ratifies his place as a man in the 

family. Thus, it is clear how the conflicts that the main characters experience are very much 

linked to male identity issues; or rather, of certain patterns of masculinity imposed on male 

subjects, so that it can be said that, in these two novels, the male characters are men adrift. 

 

KEYWORDS: Gender. Masculinity. Performance. Contemporary Brazilian Literature. Daniel 

Galera. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo principal deste trabalho é o de analisar a construção, representação e 

(re)afirmação de modelos tradicionais de masculinidade em dois romances de Daniel Galera, 

jovem escritor brasileiro reconhecido por ter sido um dos precursores do uso da internet na 

divulgação de seu trabalho. A partir de leituras prévias e de estudo anteriormente realizado1, é 

perceptível que a obra de Daniel Galera apresenta alguns temas recorrentes, como a tentativa 

dos personagens de encarar o passado e enfrentar traumas pessoais. Também há uma dificuldade 

dos personagens de acessarem suas subjetividades e definirem suas identidades, de lidarem com 

diversas formas de violência e de se adequarem ao mundo contemporâneo.  

No trabalho feito previamente, o objetivo era analisar, através de uma perspectiva 

psicanalítica, a representação da violência e do trauma ocasionado pelo testemunho de um 

homicídio brutal no romance Mãos de Cavalo (2006). No primeiro capítulo deste estudo a 

violência foi associada a questões de gênero relativas à masculinidade. Percebi, depois, que 

aspectos característicos da masculinidade estão fortemente presentes em outros textos do autor, 

de modo que muitas vezes a violência representada em sua obra está estreitamente relacionada 

a questões de gênero. Esta percepção me levou a querer analisar a obra do autor sob esse viés a 

fim de verificar como a masculinidade é abordada e interfere em suas narrativas, tanto em nível 

temático quanto formal/estrutural. Dessa forma, diferentemente do trabalho feito anteriormente, 

a pesquisa atual adota uma perspectiva mais ligada às ciências sociais e aos estudos de gênero. 

Nos últimos anos, muitos tem sido os estudos que se dedicaram à investigação das 

mudanças identitárias e de suas representações em diferentes sistemas culturais.2 Geralmente, 

o enfoque desses estudos parte da perspectiva de grupos minoritários, que tentam subverter a 

ordem vigente e adquirir direitos que sempre lhe foram negados pelas classes dominantes. A 

posição das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos demais integrantes da comunidade 

LGBT+ e de outras minorias sociais, além de suas representações artístico-culturais, tem sido 

amplamente discutida. Muitos tem sido, também, os trabalhos que analisam o homem e 

 
1 Violência e trauma em Mãos de Cavalo, de Daniel Galera, monografia de bacharelado defendida na Faculdade 

de Letras da Universidade Federal de Goiás em 2016, sob orientação da profa. Dra. Renata Rocha Ribeiro. 
2 Esses trabalhos têm sido apresentados em diversos eventos, como o Congresso Internacional de Estudos sobre a 

Diversidade Sexual e de Gênero da ABEH – CINABEH, publicados em inúmeros periódicos acadêmicos distintos, 

e são produzidos por diferentes grupos de estudos espalhados pelo país. Em âmbito regional, pode-se citar o 

exemplo da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, que, desde 2006, realiza pesquisas, 

eventos acadêmicos e intervenções sociais através de seu núcleo de estudos e pesquisas em gênero e sexualidade, 

o Ser-Tão. Vale ressaltar também que o Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da 

Universidade de Brasília possui uma linha de pesquisa inteiramente dedicada ao estudo da representação de grupos 

marginalizados, que compartilham uma identidade coletiva negativizada pelos grupos dominantes. 
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diferentes concepções da masculinidade a fim de procurar compreender qual é a posição dos 

homens na sociedade contemporânea, tendo em vista que os movimentos político-sociais têm 

aberto cada vez mais espaço e permitido acesso, antes restrito, à diversos grupos étnicos, sociais 

e culturais marginalizados. Esta pesquisa, portanto, enquadra-se nessas tendências.  

A efetuação de um estudo cultural a partir de representações literárias se justifica 

considerando que “as identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas 

simbólicos pelos quais elas são representadas” (WOODWARD, 2017, p. 8) e que “a identidade 

está ligada a estruturas discursivas e narrativas” e a sistemas de representação (SILVA, 2017, 

p. 96). Nesse sentido, para a realização deste estudo, assumo que a literatura é um meio de 

representação associado à cultura e que “a produção de significados e a produção das 

identidades que são posicionadas nos (e pelos) sistemas de representação estão estreitamente 

vinculadas” (WOODWARD, 2017, p. 18). Tendo em consideração o trabalho de Regina 

Dalcastagnè (2012) sobre algumas características da literatura brasileira contemporânea, tanto 

no âmbito produtivo como representativo, é perceptível como problemas da nossa sociedade 

são refletidos esteticamente na literatura, de modo consciente ou não, a fim de subvertê-los ou 

reafirmá-los, colocando-os, de todo modo, em evidência. 

A obra de Daniel Galera é composta por um livro de contos e cinco romances, 

desconsiderando as demais produções publicadas esparsamente em antologias e/ou em 

coautoria com outros escritores. O primeiro livro de contos, Dentes guardados (2001), e o 

primeiro romance, Até o dia em que o cão morreu (2003), foram publicados pela finada editora 

independente Livros do Mal. O autor estreou na Companhia das Letras com o romance Mãos 

de Cavalo (2006), participou do projeto Amores Expressos, da mesma editora, com Cordilheira 

(2008), que ganhou o Prêmio Machado de Assis de Romance, concedido pela Fundação 

Biblioteca Nacional em 2008 e recebeu o terceiro lugar do Prêmio Jabuti na categoria Romance 

em 2009. Juntamente com Rafael Coutinho, escreveu o romance gráfico Cachalote (2010) e, 

dois anos depois, publicou Barba ensopada de sangue (2012), que recebeu o terceiro lugar do 

Prêmio Jabuti na categoria Romance e venceu na categoria de melhor livro do ano no Prêmio 

São Paulo de Literatura 2013. O autor também participou de algumas antologias de contos e 

traduziu mais de vinte livros, a maioria de autores ingleses e estadunidenses contemporâneos. 

Seu romance publicado mais recentemente foi Meia-noite e vinte (2016). 

De modo geral, a obra de Daniel Galera apresenta personagens sem rumo no mundo 

contemporâneo e em conflito com suas identidades. Os dois romances escolhidos para análise, 

Mãos de Cavalo (2006) e Barba ensopada de sangue (2012), permitem um estudo aprofundado 

sobre a construção, representação e (re)afirmação de modelos tradicionais de masculinidade, 
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pois em ambas as narrativas os personagens centrais manifestam conflitos com suas identidades 

que perpassam acentuadamente por questões de gênero. Símbolos comumente associados a 

masculinidade podem ser percebidos logo nos títulos. Em um, há a imagem do cavalo, animal 

associado à força, resistência e virilidade. É significativo que, no título, o cavalo seja 

relacionado a apenas uma parte do corpo, e não considerado como um todo, o que já indica a 

incapacidade de uma adequação completa a um determinado ideal de masculinidade. No outro 

título, há a referência à barba, elemento notoriamente masculino; e, mais do que isso, uma barba 

ensopada de sangue, indicativo de uma violência brutal, que também é habitualmente associada 

aos homens. Nos dois romances os personagens centrais performam papéis que estão mais 

alinhados a padrões masculino que não se adequam às suas subjetividades. No caso do primeiro, 

o padrão é altamente influenciado por produções midiáticas e sujeitos externos ao núcleo 

familiar do protagonista; no caso do segundo, o protagonista é influenciado por membros de 

seu núcleo familiar, sobretudo o avô.   

Para a realização das análises foi utilizado o conceito de gênero, que se refere ao 

caráter cultural das distinções entre homens e mulheres, entre masculinidade e feminilidade, 

estabelecidas e reiteradas em hábitos e aprendizados sociais (PISCITELLI, 2009). Com a ênfase 

no âmbito cultural em que opera o conceito, “não há, contudo, a pretensão de negar que o gênero 

se constitui com ou sobre corpos sexuados, ou seja, não é negada a biologia, mas enfatizada, 

deliberadamente, a construção social e histórica produzida sobre as características biológicas” 

(LOURO, 2013, p. 26). O importante é a compreensão do gênero como “elemento constitutivo 

de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos” e como “forma primária 

de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 86). Ademais, destaco a visão muito 

produtiva, e que contribuiu profundamente para a análise dos romances, do “gênero como uma 

representação que constitui performativamente a aparência de sua própria fixidez interior” 

(BUTLER, 2017, p. 127, grifo da autora). Afinal, estou de acordo com a ideia de que as 

identidades – sejam elas de gênero, sexuais, ou de qualquer outro tipo – “são sempre 

construídas, elas não são dadas ou acabadas num determinado momento”, e, se elas estão em 

processo constante de constituição, “elas são instáveis e, portanto, passíveis de transformação” 

(LOURO, 2013, p. 31, grifo da autora). Assim, as identidades 

 

estão continuamente se construindo e se transformando. Em suas relações 

sociais, atravessadas por diferentes discursos, símbolos, representações e 

práticas, os sujeitos vão se construindo como masculinos ou femininos, 

arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas disposições, suas formas 

de ser e de estar no mundo. Essas construções e esses arranjos são sempre 

transitórios, transformando-se não apenas ao longo do tempo, historicamente, 
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como também transformando-se na articulação com as histórias pessoais, as 

identidades sexuais, étnicas, de raça, de classe... (LOURO, 2013, p. 32) 

 

Apesar do entrelaçamento entre o conceito de gênero e a sexualidade, que atuam de 

maneira interdependente entre si (LOURO, 2013, p. 49), nesta pesquisa foram privilegiadas as 

questões de gênero na análise das narrativas. Alguns pontos relacionados à sexualidade também 

foram considerados, havendo um tópico específico para essa discussão no segundo capítulo, 

mas escolhi abordar com maior apuro as questões de gênero. 

A partir da noção de que o gênero é algo que faz parte da constituição do sujeito, que 

“as pessoas constroem a si mesmas como masculinas ou femininas” e reivindicam “um lugar 

na ordem de gênero” ou respondem ao lugar que lhes é dado (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 

39, grifo das autoras), e que “as diferentes instituições e práticas sociais são constituídas pelos 

gêneros e são, também, constituintes dos gêneros” (LOURO, 2014, p. 29), o objetivo central da 

análise dos romances foi o de observar como é representada literariamente a constituição da 

masculinidade dos personagens, especialmente os protagonistas, e de como ela é efetuada 

através de diferentes performances que são atravessadas pelas fantasias dos personagens. 

Contudo, a análise não se preocupou apenas com a abordagem temática do assunto. Também 

foi empreendido um esforço para observar como elementos formais das narrativas estão 

alinhados aos preceitos de um determinado modelo de masculinidade. 

A conhecida máxima de Simone de Beauvoir de que é preciso se tornar mulher também 

é válida para sujeitos masculinos, que precisam se tornar homens, e é necessário (re)pensar 

quais valores e ideais constituem a(s) masculinidade(s) dominante(s). Atualmente, com a 

ascensão de regimes ultraconservadores em diversas partes do planeta, o debate sobre a 

masculinidade é de extrema importância, posto que “durante momentos de crise social, 

instigadora de movimentos messiânicos de caráter político ou religioso, ocorre também um 

recrudescimento e renovada supervalorização de ideais constitutivos de uma masculinidade 

mítica” (OLIVEIRA, 2004, p. 35). Não por acaso, o nazismo, o fascismo italiano e o socialismo 

de Stalin exaltaram características tidas como autenticamente masculinas – como a lealdade a 

um ideal, o amor à ordem, o sacrifício pela pátria –, e é preocupante que se veja, hoje, governos 

resgatando e enaltecendo valores semelhantes. Em todo caso, é basilar ter em mente que nos 

estudos de gênero é preciso levar em consideração o tempo histórico, o lugar social e as 

interseccionalidades que operam na constituição dos diferentes sujeitos. Afinal,  

 

O que significa ser macho ou fêmea, masculino ou feminino, em contextos 

sociais e culturais diferentes, pode variar enormemente, e a identidade de 

gênero não é claramente redutível a qualquer dicotomia biológica subjacente. 
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Todos os machos e fêmeas biológicos devem ser submetidos a um processo 

de socialização sexual no qual noções culturalmente específicas de 

masculinidade e feminilidade são modeladas ao longo da vida. É através desse 

processo de socialização sexual que os indivíduos aprendem os desejos, 

sentimentos, papéis e práticas sexuais típicos de seus grupos de idade ou de 

status dentro da sociedade, bem como as alternativas sexuais que suas culturas 

lhes possibilitam. (PARKER, 2000, p. 135) 

 

 Um estudo realizado em 2019 sob a liderança do Instituto de Pesquisa & 

Desenvolvimento em Florescimento Humano — braço de pesquisa do site Papo de Homem — 

e a Zooma Inc, com apoio da ONU Mulheres Brasil, financiado pela Natura Homem e Reserva, 

entrevistou mais de 40 mil pessoas do país e realizou um mapeamento dos problemas que os 

homens enfrentam atualmente devido às normas impostas por um determinado padrão de 

masculinidade, como: o uso da violência como linguagem, o vício em álcool e drogas, o medo 

das mulheres fortes e independentes, a sexualidade restritiva e obsessiva por performance, a 

saúde precária e expectativa de vida baixa, entre outros.3 A pesquisa levou em consideração 

diferenças interseccionais – entre elas: de raça, orientação sexual, idade, classe social –, e 

realizou um mapeamento mais amplo dos problemas que todos os homens enfrentam, de modo 

mais geral, mas também apontou para distinções que existem por causa de fatores 

interseccionais, sendo os homens negros os mais afetados pelas prescrições masculinas. O 

estudo revela que, em cada dez homens, seis afirmam enfrentar algum tipo de distúrbio 

emocional e concordam que foram ensinados a não expressar suas emoções; enquanto sete em 

cada dez homens concordam que foram ensinados, durante a infância e adolescência, a não 

demonstrar fragilidade. Ademais, a pesquisa, que resultou no documentário O silêncio dos 

homens4, aponta, como o título da produção audiovisual indica, para o silenciamento masculino 

sobre questões íntimas, de modo que os homens sofrem calados e sozinhos. Os dados obtidos 

pelo estudo evidenciam o quanto é importante (re)pensar e debater as normas de gênero 

estabelecidas em nossa sociedade, especialmente as designadas aos sujeitos masculinos, 

observando como elas afetam os indivíduos que compõem o corpo social. É importante refletir 

sobre como essas normas podem ser modificadas para reduzir seus efeitos prejudiciais e 

melhorar as relações sociais como um todo. Uma maneira de realizar a reflexão sobre essas 

questões é observar como elas são abordadas nas produções culturais. 

 
3 Os dados da pesquisa podem ser acessados no endereço: https://papodehomem.com.br/report-da-pesquisa-parte-

1-os-numeros-de-o-silencio-dos-homens/. Acesso em: 15 set. 2019. 
4 O documentário pode ser gratuitamente visto em: https://www.youtube.com/watch?v=NRom49UVXCE. Acesso 

em: 15 set. 2019. Uma produção semelhante, que analisa os efeitos dos preceitos da masculinidade no contexto 

dos Estados Unidos, é o documentário The mask you live in (2015). 
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Assim, no primeiro capítulo deste trabalho foi realizada uma apresentação panorâmica 

da obra em prosa de Daniel Galera publicada desde 2001 até 2016. E, a partir da análise de Leila 

Lehnen (2013) sobre os três primeiros romances do autor, foi feita a ampliação de alguns 

apontamentos da pesquisadora. Ela utiliza duas vezes a expressão “seres à deriva” para 

caracterizar os personagens de Galera, que estão em busca de algo de difícil definição, além de 

serem indivíduos solitários que procuram se conectar com outras pessoas, mas que não 

conseguem ou têm muita dificuldade em estabelecer vínculos emocionais e/ou sociais. Através 

da análise de dois contos do primeiro livro do escritor e de breves apresentações dos romances, 

esses apontamentos de Lehnen foram ampliados a fim de mostrar como eles se aplicam não só 

às três narrativas analisadas por ela, mas a toda obra publicada do autor. Com a associação 

desses apontamentos a questões de gênero, pode-se afirmar que os personagens masculinos de 

Galera são homens à deriva. 

No segundo capítulo foi realizada a análise do romance Mãos de Cavalo (2006), 

retomando algumas indicações do capítulo anterior, como a inserção intertextual dos meios 

massivos de comunicação na narrativa e a influência deles na socialização e comportamento 

dos personagens masculinos. Foram destacados os traços de masculinidade presentes nesses 

produtos midiáticos e como eles influenciam até mesmo as fantasias do personagem central. 

Por fim, foram analisados outros elementos presentes no romance que podem ser associados a 

ações tradicionalmente consideradas masculinas, como a prática de esportes, o consumo de 

álcool e outras drogas, a conduta sexual agressiva, o uso da violência em defesa da honra e a 

adoção de um pensamento científico-racional. 

No terceiro capítulo foi realizada a análise de Barba ensopada de sangue (2012). 

Inicialmente foram observados os modelos masculinos que contribuem para a construção da 

masculinidade do personagem central da narrativa. Em seguida, foram analisadas as 

performances individuais e coletivas que são realizadas pelos personagens, e que regulam 

socialmente os seus comportamentos. Depois, foram destacadas as práticas exercidas pelos 

personagens masculinos para (re)afirmar suas masculinidades. Por fim, foi apresentado o 

contraste existente entre os comportamentos e visões dos personagens masculinos com as 

personagens femininas ao longo do romance. Além disso, comparações com o Mãos de Cavalo 

foram feitas ao longo do capítulo, mostrando o aprimoramento de diversas estratégias narrativas 

e abordagens temáticas anteriormente utilizadas por Daniel Galera. 
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1. CARREIRA LITERÁRIA E PANORAMA DA PROSA DE DANIEL GALERA  

 

Este primeiro capítulo tem como objetivo apresentar de modo panorâmico a obra em 

prosa de Daniel Galera e sua trajetória como escritor devido às peculiaridades de sua carreira, 

iniciada a partir de publicações na internet. No entanto, cabe a ressalva de que a história em 

quadrinhos Cachalote (2010), ilustrada pelo desenhista Rafael Coutinho, não será abordada 

neste trabalho, como tampouco serão comentados os diversos contos esparsamente publicados 

em diferentes antologias. Para a realização desta pesquisa, foram consideradas apenas as 

narrativas publicadas unicamente com o nome de Daniel Galera, de 2001 até 2016.  

Outro objetivo deste capítulo é o de, a partir da análise de Leila Lehnen (2013) sobre 

os três primeiros romances do autor, ampliar apontamentos feitos pela pesquisadora de algumas 

características da escrita do autor e mostrar como eles se aplicam não só às três narrativas 

analisadas, mas a toda obra publicada do escritor. Para cumprir esses dois objetivos, além do 

texto de Lehnen, foram considerados os trabalhos de Beatriz Resende (2008), Juliana Santini 

(2017), entre outros que abordam a obra de Daniel Galera, além de entrevistas do autor e 

algumas informações sobre sua carreira literária, todas disponíveis na internet.  

Apesar do foco maior deste trabalho ser a análise da representação da masculinidade 

em Mãos de Cavalo e em Barba ensopada de sangue, neste capítulo não serão diretamente 

abordadas questões relativas ao gênero e à masculinidade, pois julgo ser mais pertinente tratar 

desses temas nos capítulos seguintes, em que serão realizadas as análises dos romances. 

Ademais, a ampliação das observações de Leila Lehnen auxiliará nessas análises, além de 

facilitar algumas associações entre masculinidade e contemporaneidade. Feitas essas 

considerações iniciais, apresento, a seguir, algumas características da escrita de Galera. 

As narrativas de Daniel Galera envolvem, no geral, o desenvolvimento de seus 

protagonistas como sujeitos no mundo, de modo que os personagens ocupam um papel central 

em suas narrativas. A maioria de seus personagens são jovens homens brancos heterossexuais 

de classe média-alta, o que corrobora com os apontamentos de Regina Dalcastagnè (2012) sobre 

a ampla predominância de indivíduos com essas características nas posições de autor, 

personagem e narrador na literatura brasileira contemporânea. As poucas exceções, como a 

protagonista de Cordilheira (2008) e uma das narradoras-personagens de Meia-noite e vinte 

(2016), também se adequam aos outros critérios apresentados pelos demais personagens do 

autor: jovens, brancas, heterossexuais e de classe média-alta. Mesmo outro narrador-

personagem de Meia-noite e vinte, abertamente homossexual, caso único na produção de Galera 

publicada até então, também se adequa aos outros critérios apresentados. 
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Retomando uma resenha de Karl Erik Schøllhammer sobre Barba ensopada de sangue, 

Juliana Santini (2017, p. 84-85) aponta que a prosa de Daniel Galera é definida pela “construção 

de ‘personagens vivos em ambientes e enredos convincentes’, criando uma dimensão realista 

que foge ao domínio da descrição caracterizadora de uma realidade histórica ou cultural 

específicas”. Desta citação pode-se apontar a complexidade dos personagens, a atenção à 

descrição e ambientação dos cenários das narrativas, e o tom realista – que não se restringe a 

um momento histórico, social e/ou cultural específico – na obra do autor. 

A Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras (2019) aponta que “grande 

parte da obra narrativa de Daniel Galera está centrada na representação do universo dos 

adolescentes e dos jovens adultos contemporâneos”, corroborando com a afirmação de Juliana 

Santini (2017, p. 83) de que “jovens narradores e a construção de uma dicção juvenil em torno 

da experiência narrada são traços recorrentes na ficção de Galera”. Este foco narrativo no 

universo de jovens e em seus conflitos levou alguns pesquisadores a classificar os romances de 

Galera como correspondentes ao Bildungsroman, o romance de formação. Leila Lehnen (2013, 

p. 169) afirma que “a obra ficcional de Galera parece seguir os parâmetros do romance de 

formação, embora adapte este gênero ao século XXI”, e Beatriz Resende (2008), analisando 

Mãos de Cavalo, aponta que ao final da narrativa o Bildungsroman se completa com o 

cumprimento de um rito de passagem da infância/juventude para a vida adulta. 

A Enciclopédia Itaú Cultural (2019) também aponta como “notável a utilização de 

inúmeras referências à cultura pop, que é evocada não apenas como adereço ou como truque 

para uma identificação imediata com o leitor, mas como aspecto indissociável da vida e da 

educação sentimental dos personagens”. Esta característica está muito presente em Mãos de 

Cavalo (2006), em que Leila Lehnen aponta o uso da cultura de massa como um importante 

intertexto para a construção da narrativa, e em Meia-noite e vinte (2016). 

É importante destacar como Daniel Galera busca “realizar a representação em diversos 

níveis”, como aponta também a Enciclopédia Itaú Cultural (2019). No nível da linguagem, a 

representação é feita “muitas vezes utilizando-se da apresentação direta de pensamentos e falas 

dos seus personagens, que se expressam através de termos bastante coloquiais e de gírias típicas 

de suas faixas etárias e de seus locais de origem, quase sempre Porto Alegre”. As técnicas 

narrativas utilizadas em sua prosa variam de um livro para o outro. Em Mãos de Cavalo, por 

exemplo, há uma narração em terceira pessoa, predominantemente focada no personagem 

central, que alterna entre a narração onisciente e a narração em câmera, seguindo a tipologia de 
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Norman Friedman5, enquanto em Meia-noite e vinte cada capítulo é narrado em primeira pessoa 

por um dos três personagens centrais, apresentando, desta forma, múltiplos pontos de vista. 

Além dessas características gerais da obra de Galera, vale destacar que algumas 

temáticas são recorrentes, como a tentativa constante dos personagens de enfrentar traumas e a 

dificuldade para lidar com o tempo e com a vida social fragilizada da contemporaneidade. 

Também há a recorrência do tópos da viagem, como aponta Juliana Santini (2017, p. 84), que 

funciona “na construção metafórica da procura por um sentido”, e a dificuldade dos 

personagens de definirem suas identidades, de lidarem com diversas formas de violência e de 

se adequarem ao mundo contemporâneo.  

 

1.1 Trajetória literária 

 

Para apresentar o percurso histórico de Daniel Galera como leitor, escritor e tradutor, 

utilizei duas entrevistas: a primeira, realizada no início de julho e publicada em agosto de 2012, 

concedida ao projeto Paiol Literário, promovido pelo jornal Rascunho; a segunda, do final de 

2017, concedia ao Cândido, jornal da Biblioteca Pública do Paraná. Selecionei estas duas 

entrevistas por considerá-las mais completas na apresentação da trajetória literária do autor.6 

Nascido em São Paulo em 1979, Daniel Galera se mudou ainda criança para Porto 

Alegre, onde cresceu e se formou em publicidade pela UFRGS. Como afirma nas entrevistas, 

seus pais eram leitores assíduos e possuíam muitos livros em casa. Ao Cândido (2017), ele diz: 

“Lembro de ver meus pais lendo com frequência, comentando livros comigo”, de modo que 

desde criança Galera esteve envolvido com a literatura, ao que ele completa com a afirmação: 

“Se sou escritor hoje, é por causa desse envolvimento bem inicial, na minha vida, com livros”. 

O autor afirma que a biblioteca mais importante de sua infância foi a que os pais possuíam em 

casa, e explica seu interesse pelos livros da seguinte forma: “Desde pequeno aprendi a ver os 

livros como um portal de acesso a não só o conhecimento, mas também a experiências e 

vivências. Meu interesse por livros está totalmente vinculado a isso”. 

 Durante o período em que viveu em São Paulo, quando tinha entre 5 e 11 anos, Galera 

diz ao Paiol Literário (2012) que era um “guri de apartamento”, pois ficava em casa ouvindo os 

discos do pai e lendo os livros que ele tinha em casa, revelando seu caráter introspectivo que 

 
5 FRIEDMAN, Norman. O ponto de vista na ficção: o desenvolvimento de um conceito crítico. Revista USP, São 

Paulo, n. 53, p. 166-182, março/maio 2002. 
6 Há muitas entrevistas de Daniel Galera disponíveis na internet, em diversos formatos: texto, áudio, vídeo. Além 

delas, o autor realiza muitos cursos e palestras sobre o ofício literário em todo país. Em 15 de dezembro de 2018, 

esteve presente em Goiânia ministrando uma oficina de escrita criativa na União Brasileira dos Escritores (UBE). 
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está presente também na maioria de seus personagens. Essa característica o levou a começar a 

ler muito cedo, sem que houvesse intervenção de seus familiares para que ele assim o fizesse. 

Sua formação como leitor foi iniciada, portanto, a partir do exemplo de seus pais, ao que ele 

diz: “Os livros estavam ali, eu os via lendo. Presumia que o que meus pais faziam era uma coisa 

interessante, boa, e fui atrás”. Além disso, havia uma curiosidade por leituras mais “adultas”, 

ao que ele afirma que “tinha um hábito de buscar ler coisas que não eram para a minha idade, 

então eu pegava os romances do meu pai”. Sobre a aquisição do hábito da leitura, ele declara: 

“Fui leitor desde muito cedo. Não tive que ser forçado a isso, para mim veio naturalmente”. 

Em seu processo de formação como leitor, Galera cita diversas obras que marcaram 

sua infância: Pé de pilão, do Mário Quintana; as revistas da Turma da Mônica, com as quais 

começou a aprender a ler; a Coleção Vagalume; e mesmo o Ulisses, de Jaymes Joyce, que 

folheava mesmo sem entender nada. O autor afirma que na pré-adolescência a tentativa por ler 

“livros mais adultos” o levou a buscar por romances, e a partir da coleção de livros de seu pai 

teve acesso a autores como João Gilberto Noll e Philip Roth. Quando estava no ensino médio, 

Galera destaca a importância que um professor de filosofia teve em sua formação como leitor: 

 

a gente teve um professor de filosofia, no primeiro ano do ensino médio, em 

Porto Alegre, que nos deu como tarefa ler O estrangeiro, do Camus. Mas ele 

não falou assim: “Leiam e vamos fazer uma prova”. “A gente vai ler o livro 

durante o ano inteiro, juntos; a cada semana vocês vão ter que ler duas ou três 

páginas, a gente vai voltar, vai ler essas duas ou três páginas, alto, em aula, e 

vai discutir o que esse cara está falando”. E foi a primeira vez que aprendi a 

ler um livro com aquele nível de imersão, que não era mais casual. Então, na 

primeira vez em que o Camus usava a palavra “absurdo”, ele parava: “O que 

ele quer dizer com isso?”. “Ah, professor, todo mundo sabe o que é ‘absurdo’, 

né?” “Não, mas o que esse cara quer dizer com isso? Relaciona com o que está 

acontecendo nesse livro”. Aí ele colocava o ensaio O mito de Sísifo para a 

gente comparar. Então, a gente ficou maluco com aquilo, realmente criou um 

interesse muito grande. Depois disso, fui ler os existencialistas por vontade 

própria. Ele deu aula dois anos para a gente. No segundo ano a gente leu 

Sartre, Descartes. A coisa do “penso, logo existo”, a gente foi ver o que era, 

sair do chavão: “O que esse cara está falando?”. A gente leu o texto original. 

Isso foi um presente da minha vida educacional, porque fez a diferença. Eu já 

lia bastante, mas aprendi a ler com outro rigor. (PAIOL LITERÁRIO, 2012) 

 

O rigor com a leitura aprendido na adolescência também o tornou rigoroso com a 

escrita alguns anos depois. Em entrevistas, é notório o cuidado com sua produção ficcional e a 

atenção aos detalhes de seu trabalho, o que revela um escritor consciente dos aspectos mais 

formais do ofício literário. Ao Cândido (2017), o autor alega o costume de fazer muitas 

pesquisas para todos seus livros, e que essa é uma etapa do trabalho que o interessa, em que ele 

se diverte e sente prazer. Galera começou a escrever seus primeiros textos aos 17 anos e revela 
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que a literatura anglo-saxã inspirou bastante seus primeiros escritos, de modo que sua “matriz 

narrativa eram autores como Philip Roth e Ian McEwan”, ao que ele completa com a assertiva 

de que o realismo de matriz anglo-saxã “acabou influenciando tudo que escrevi ao longo da 

minha carreira”. O autor também destaca, no cenário brasileiro, a admiração por Luiz Vilela e 

Sérgio Faraco por causa de “uma narrativa realista, seca, com diálogos muito bons”, 

características também presentes em sua produção ficcional. 

Ao Paiol Literário (2012), o autor indica que a escrita surgiu, após tentativas de se 

expressar através da música e da pintura, como uma forma de suprir uma carência de 

interlocução: “Como era um cara meio introspectivo, sentia esse déficit de comunicação: eu 

tinha coisas para dizer que não tinha traquejo ou intimidade para conversar com as pessoas, 

então aquilo estava sempre meio represado”. No entanto, Galera declara que não confiava na 

literatura como uma forma de se sustentar financeiramente. Apesar do desejo de se dedicar à 

literatura o máximo possível, o autor possuía planos alternativos, como o de trabalhar como 

publicitário ou jornalista, caso não conseguisse viver o “melhor dos mundos”. Segundo o autor,  

 

Acho que esse momento foi importante para mim porque me fez assumir uma 

postura em relação à literatura que afirmo até hoje, que é a de não ver a 

literatura muito como um ofício, no meu caso, ou como a minha profissão. 

Porque não é para isso que ela serve, para mim. Eu pensava assim: “Se eu 

puder viver disso, excelente, melhor dos mundos, mas vou fazer isso de 

qualquer forma, então tenho que ter uma vida que me possibilite escrever, 

mesmo que eu não vá ganhar dinheiro com isso”. Foi no sentido de não querer 

dar à literatura o fardo de ser o meu sustento, sabe? Para poder escrever o que 

eu quisesse sempre. (PAIOL LITERARIO, 2012) 

 

Após entrar na faculdade, a escrita adquiriu maior importância em sua vida e foi então 

que ele começou a autopublicar seus primeiros textos através da internet. A estreita relação do 

autor as tecnologias digitais marca, portanto, o início de sua carreira.  

Como escritor, Daniel Galera se destaca no cenário nacional por ter aproveitado o 

início da popularização da internet no país para publicar textos em diversos sites e zines virtuais. 

Ao Paiol Literário (2012), o autor diz ter percebido que a internet era um “espaço barato, fácil 

de usar, que qualquer um podia acessar de qualquer parte do mundo”, e foi esse espaço que o 

possibilitou iniciar sua carreira literária; inicialmente, com a criação de seus próprios sites. O 

autor diz que na época em que havia entrado na faculdade, buscou por tutoriais de html e 

passava dias fazendo sites rudimentares, de modo que “criava os meus próprios sites – a 

princípio, sites pessoais; depois, sites de literatura. E aí descobri outras pessoas que faziam a 

mesma coisa, e fui começando a descobrir as primeiras pequenas redes de escritores e leitores 

na internet”. Em conjunto com alguns amigos, Galera criou sua própria rede literária. 
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O e-mail zine CardosOnLine (COL) foi criado em outubro de 1998 durante uma greve 

de faculdade e funcionava da seguinte forma: os textos eram escritos por oito colunistas, com 

duas edições por semana, e distribuídos por e-mail para quem se registrasse. O COL tratava de 

cultura alternativa, cinema, música, literatura, mídia e artes em geral, e publicava contos, 

crônicas, poesia e egotrips.7 Ao Paiol Literário (2012), Galera afirma que os textos eram 

“rudimentares, mas apaixonados, com muita vontade de se expor e dar a cara a bater”. Mesmo 

sendo feito de modo amador e com textos irregulares, o COL “começou com 50 pessoas 

recebendo e, em questão de um ano, tinha 2 mil, chegou a ter 5,5 mil assinantes. Durou três 

anos”. Com essas publicações, no início do milênio o autor já possuía um público de mais de 

cinco mil pessoas. Aproveitando esse número de leitores, Galera começou a revisar alguns 

contos que já havia publicado na internet e, em 2001, publicou seu primeiro livro, Dentes 

guardados, com 14 contos, tendo 13 sido publicados no CardosOnLine. Dois anos depois 

lançou seu primeiro romance, Até o dia em que o cão morreu. Seus dois primeiros livros foram 

publicados pela finada editora independente Livros do Mal, criada por três colunistas do COL, 

sendo um deles o próprio Galera, e, os outros dois, Guilherme Pilla e Daniel Pellizzari. 

Ao Cândido (2017), o escritor afirma que o contexto da época em que o COL 

aconteceu era muito específico, sendo o principal acontecimento o fato de a internet ser uma 

novidade. Segundo Galera, as fanzines e publicações no ambiente virtual na época “eram frutos 

de um mundo que estava conhecendo a internet, descobrindo o que fazer com ela. E mais que 

isso: era outra internet. Era muito diferente do que a internet é hoje”. Havia um impulso de 

experimentação nos meios virtuais que não é tão forte atualmente quanto era na época. Sobre 

isso, afirma o autor: 

 

Naquele período a discussão era “o que a internet está fazendo com as 

narrativas, com a cabeça das pessoas?” Hoje em dia isso já não é discutido, 

pois a internet já não serve muito para publicar. Pouca gente almeja fazer um 

projeto para publicar na internet. As pessoas usam as redes sociais para 

divulgar o que fazem [...] não é mais aquele campo aberto de experimentação 

que as pessoas estão tentando alargar para ver o que sai. Acho que nisso deu 

uma regredida. A internet e o meio editorial hoje são um pouco mais 

conservadores nesse sentido. (CÂNDIDO, 2017) 

 

Como já apresentado, foi através da internet que Daniel Galera começou a se 

estabelecer como escritor, incialmente com seus sites pessoais e depois com o CardosOnLine, 

com o qual conseguiu um grande público leitor que o permitiu publicar independentemente suas 

 
7 As informações sobre o funcionamento do CardosOnLine foram extraídas do site oficial do zine, disponível no 

endereço: http://www.geocities.ws/SoHo/Atrium/7830/index-2.html. Acesso em: 15 jun. 2019. 
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duas primeiras obras. E, apesar do conservadorismo atual nos meios digitais apontado por ele, 

o autor tem feito um retorno à internet nos últimos anos, tanto na abordagem temática de seu 

último romance publicado, como no uso de redes sociais, especialmente o Twitter, além da 

criação de uma newsletter via e-mail para ter maior contato com seus leitores. Dessa forma, 

Galera demonstra ser um escritor que transita pela mídia digital de forma consciente, pensando-

a, inclusive literariamente, de forma crítica. 

Na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) de 2004, Daniel Galera entregou seu 

primeiro romance, Até o dia em que o cão morreu (2003), para o editor da Companhia das 

Letras, Luiz Schwarcz, e uma semana depois recebeu uma ligação do editor perguntando se ele 

tinha algo novo. Na época, estava começando a escrever Mãos de Cavalo e conseguiu assinar 

um contrato com a editora para publicar e distribuir seus próximos livros. Além disso, com a 

publicação de seus dois primeiros livros, Galera recebeu ofertas para traduzir obras 

estadunidenses e inglesas e começou também sua trajetória como tradutor. Tudo isto permitiu 

que ele vivesse (e continue vivendo) dedicando-se completamente à literatura, conquistando o 

“melhor dos mundos” com que sonhava. Sobre o início da carreira como tradutor, ele diz: 

 

eu via a tradução como um trabalho que as pessoas começavam a fazer com 

40, 50 anos, depois de muita experiência, muito estudo. Mas começaram a me 

oferecer traduções e eu: “Tá, vou fazer”. Porque pagava. No fim, percebi que 

conseguia, tinha munição para fazer aquilo, entregava, os editores gostavam, 

começou a dar certo. E era um trabalho realmente muito próximo da criação 

literária. Era a coisa mais próxima possível. Não era escrever as minhas 

próprias coisas, mas com aquilo eu podia trabalhar, tirar uma renda. E a partir 

desse momento, em 2003, 2004, comecei a fazer essa coisa de alternar ser 

tradutor e escritor. Isso foi o que me sustentou por muitos anos — e é o que 

me sustenta até hoje. (PAIOL LITERÁRIO, 2012) 

 

Apesar de gostar do trabalho de tradução, o escritor o considera cansativo e se 

preocupa por achar que ele compete com o trabalho de escrita de sua própria obra. Atualmente 

tendo traduzido mais de vinte livros, a maioria de escritores contemporâneos de língua inglesa, 

Galera afirmou ao Paiol Literário (2012): 

 

A tradução exige bastante, é uma imersão também, comparável à da escrita 

criativa. Traduzir é como fazer uma leitura ultraprofunda e refinada da obra 

que se está traduzindo, e a gente aprende com isso. Tenho a sorte de conseguir 

traduzir, na maioria dos casos, autores de que gosto. Então isso acaba sendo 

um exercício prazeroso, e um aprendizado. Mas tem esse elemento que às 

vezes incomoda, a competição com a minha escrita. É uma relação de amor e 

ódio, de necessidade e de paixão ao mesmo tempo. 
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Para concluir essa trajetória literária, faço duas considerações, uma sobre a 

importância da literatura e outra sobre a relação da escrita de Galera com a de outros escritores. 

Sobre o primeiro tópico, na entrevista concedida ao Paiol Literário (2012), o escritor foi 

questionado sobre qual seria a importância da literatura e, para responder à pergunta, citou 

Georges Bataille e a associação que ele estabelece com o mal. Segundo Galera, 

 

Bataille ligava a função principal da literatura a um componente um pouco 

perturbador, e por isso usava a palavra “mal”: assuntos que são perturbadores 

— por serem inatingíveis ou “sagrados”, de certa forma, ou por serem 

perturbadores por sua natureza mesmo —, coisas que nos incomodam. Na 

época gostei muito de ler isso, porque correspondia um pouco ao tipo de 

recompensa que eu tirava da literatura desde que comecei a ler com mais força 

e a pensar sobre o que eu lia, na adolescência: acessar coisas às quais eu não 

tinha acesso de outra maneira a não ser lendo romances, contos e poesias que 

outras pessoas, enfim, tinham escrito de uma forma esteticamente envolvente, 

prazerosa. E isso me pareceu fazer sentido. (PAIOL LITERÁRIO, 2012) 

 

Em seguida, o autor cita algo que dois autores estadunidenses, Zadie Smith e, 

principalmente, Jonathan Franzen, falavam: a compreensão da literatura como um modo de 

“conectar pessoas, de ser uma forma de reduzir um pouco certa solidão essencial (ou algo 

assim), inerente a estar no mundo. Isso não é da literatura, seria da arte como um todo, mas a 

literatura faz isso com características específicas”. Galera aponta essa como a principal 

importância da literatura, principalmente para ele próprio enquanto leitor, pois, retomando sua 

formação como leitor, ele declara: “Às vezes, eu tinha essa sensação de estar menos sozinho ao 

ler certos autores” (PAIOL LITERÁRIO, 2012). Percebe-se, a partir da trajetória literária do 

escritor, uma condição privilegiada que permitiu sua dedicação quase que exclusiva, desde 

muito cedo, ao ofício literário, considerando seu acesso a bens materiais como livros e 

computadores, e a bens sociais como colégios com bons professores. 

 Sobre a relação de sua produção ficcional com a escrita de outros escritores, Galera 

afirma ao Cândido (2017) que “os autores que me influenciaram não têm, necessariamente, 

uma escrita parecida com a minha”, e diz que essa relação muitas vezes é indireta. Ele cita João 

Gilberto Noll e Hilda Hilst como sendo, possivelmente, seus autores favoritos no Brasil, 

juntamente com Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e Luiz Vilela. No entanto, esses “foram 

autores que li em certo momento e depois parei de ler”, e que pouco tem a ver com o que ele 

produz. Galera aponta apenas para a maior importância de Noll em sua escrita, principalmente 

em seu primeiro romance, mas destaca que “a linguagem do Noll é muito diferente da minha, 

e no entanto ele é até hoje um dos autores brasileiros que mais leio e releio. Então, às vezes é 

isso: os autores que a gente mais gosta não se relacionam diretamente com que a gente escreve”.  
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Apesar dessa fala, muitas semelhanças podem ser apontadas entre a obra de Galera e 

a de Noll, especialmente se forem observados alguns comentários críticos sobre a produção 

deste último. Karl Erik Schøllhammer (2009, p. 31) afirma que “a principal dimensão híbrida, 

na prosa da década de 1980, é resultado da interação entre literatura e outros meios de 

comunicação, principalmente meios visuais, como fotografia, cinema, publicidade, vídeo e a 

produção de mídia em geral”, e, retomando ensaio de Flora Süssekind8, aponta que a produção 

ficcional desse período “se converte numa espécie de multimídia, ou eventual metamídia, na 

qual a espetacularização da sociedade midiática contemporânea no Brasil encontra sua 

expressão e questionamento”. Em seguida, Schøllhammer (2009, p. 31) destaca que “a 

definição do pós-moderno depende, principalmente, de uma nova posição do sujeito marcada 

pela expressão literária de uma individualidade desprovida de conteúdo psicológico, sem 

profundidade e sem projeto”, sendo a obra de João Gilberto Noll o melhor exemplar dessa nova 

expressão da literatura brasileira. O crítico também afirma que “Noll cumpre uma trajetória que 

o identifica, inicialmente, como o intérprete mais original do sentimento pós-moderno de perda 

de sentido e de referência”, e que suas narrativas se movem “sem um centro”, de modo que seus 

personagens se encontram “em processo de esvaziamento de projetos e de personalidade, em 

crise de identidade nacional, social e sexual, mas sempre à deriva e à procura de pequenas e 

perversas realizações do desejo” (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 32). A obra de Galera também 

apresenta uma grande interação com outros meios de comunicação, principalmente produções 

da cultura pop, e, como será observado mais adiante neste trabalho, seus personagens também 

perderam o sentido e a referência de quem são, constituindo-se como sujeitos à deriva em busca 

de alguma identidade que os ampare. João Gilberto Noll chega a ser diretamente citado por uma 

personagem ao final de Barba ensopada de sangue (2012, p. 410), que conta ter ido à Feira 

Literária Internacional de Paraty e diz: “O Noll tava lá, que é um autor que eu gosto um monte”.  

Outra característica que assemelha a escrita dos dois autores é o uso do que 

Schøllhammer (2009, p. 111), retomando um argumento de Reinaldo Laddaga, chama de 

“estratégia performativa”, utilizada por alguns escritores contemporâneos que estão “menos 

preocupados com a produção de representações do que com a tarefa de criar ‘espetáculos de 

realidade’, entendidos como cenários sobre os quais ‘se exibem, em condições estilizadas, 

objetos e processos dos quais é difícil dizer se são naturais ou artificiais, simulados ou reais’”. 

Segundo Schøllhammer (2009, p. 111), “essa espécie de estratégia performativa consegue 

relativizar a realidade referida pela narrativa na construção de um perspectivismo complexo 

 
8  “Ficção 80: dobradiças & vitrines” (1986). 
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que concretiza a situação de exibição e observação, ao questionar a realidade representada tal 

como aparenta espontaneamente”. Com o uso dessa estratégia,  

 

O autor procura dar realidade à situação de observação, incluindo o leitor na 

exposição direta dos fatos, ao mesmo tempo que questiona o perspectivismo 

cenográfico ao qual a observação está submetida e que afeta a veracidade e 

confiabilidade tanto do testemunho do autor, do narrador, do personagem 

quanto do leitor. [...] Se a ficção antes problematizava o espetáculo, dando 

realidade ao ‘palco’ e ao cenário, hoje, tanto um quanto outro é desacreditado 

em favor da hesitação ambígua entre os dois e de sua realidade, do efeito 

simultâneo de irrealização e realização, que mantém a problematização dos 

artifícios da representação, mas aponta para efeitos de afeto, além dos 

cognitivos e racionais. (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 111-112) 

 

O uso dessa estratégia está presente de diferentes maneiras na obra de Daniel Galera, 

seja através da presença de referências e pistas autobiográficas em alguns de seus romances, 

principalmente no último, como através da performatividade9 exibida por alguns de seus 

personagens. Os dois romances que serão analisados nos capítulos seguintes fazem uso dessa 

estratégia, de modo que a performance do protagonista e de outros personagens coloca em 

dúvida o tom realista da narração em algumas passagens. 

Para finalizar, retomo outra fala apresentada ao Cândido (2017), em que Galera diz 

que um dos autores mais importantes para ele foi David Foster Wallece, e cita Cormac 

McCarthy, outro escritor estadunidense, como outra grande fonte de inspiração. Sobre o 

segundo, Galera afirma ser fascinado pelo tom peculiar do escritor, pois “é um autor cujo 

realismo transborda numa coisa fantasiosa, gótica, ultraviolenta, que não tem nada de realista”, 

algo próximo da “estratégia performática” anteriormente comentada; e diz ainda: “Li tudo o 

que ele escreveu, cada palavra, todos os livros, as peças de teatro, roteiros de cinema. É um 

autor que me encanta profundamente, influenciou bastante a narrativa do Barba ensopada de 

sangue”. Esse tom peculiar já aparece de forma incipiente em Mãos de Cavalo quando um 

personagem secundário comenta uma aventura que teve em um morro, desacompanhado e sob 

o efeito de muitas drogas. O personagem questiona a própria narração e afirma: “Eu tava além 

do medo. Precisava que alguém me dissesse o que eu estava fazendo, alguém que fosse o 

observador, tá ligado?” (GALERA, 2010, p. 67-68, grifo do autor). No outro romance, há um 

aperfeiçoamento e maior sutileza no uso dessa estratégia narrativa. 

 
9 Este conceito deve ser entendido de acordo com a teoria de Judith Butler (2017, p. 235), em que ela afirma que 

“atos, gestos e desejo produzem o efeito de um núcleo ou substância interna, mas o produzem na superfície do 

corpo, por meio do jogo de ausências significantes, que sugerem, mas nunca revelam, o princípio organizador da 

identidade como causa. Esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais, são performativos, no sentido 

de que a essência ou identidade que por outro lado pretendem expressar são fabricações manufaturadas e 

sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos” (grifos da autora). 
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1.2 Seres à deriva 

 

O ensaio intitulado “Os sofrimentos dos jovens protagonistas em três romances de 

Daniel Galera”, de Leila Lehnen (2013), propõe a leitura dos romances do escritor pelo viés do 

Bildungsroman, o romance de formação. A proposta da autora é a de tentar responder à pergunta 

de se é possível falar de romance de formação na contemporaneidade e, como apresentado 

anteriormente, a pesquisadora defende que Galera faz uma adaptação do gênero para o século 

21. Ou seja, ela considera que é possível falar de romance de formação na contemporaneidade. 

Antes de iniciar a análise das narrativas, Lehnen (2013, p. 167) apresenta o 

Bildungsroman afirmando que ele “tradicionalmente narra a trajetória de formação ou de 

amadurecimento do protagonista”, e retoma Bakhtin para fazer a ressalva de que “este processo 

nem sempre equivale à transformação do personagem principal”. A autora também afirma que, 

tradicionalmente, “o Bildungsroman narra como o protagonista se encontra, indicando a 

solidificação da sua personalidade em vez de sua modificação”. 

De acordo com a pesquisadora, “o projeto da formação muitas vezes inicia-se com um 

evento traumático”, e o amadurecimento do personagem central “implica, em geral, tanto o 

reconhecimento quanto a superação do evento traumático que desencadeou a busca, ou seja, o 

processo de formação” (LEHNEN, 2013, p. 168). Retomando Karl Morgenstern e, novamente, 

Bakhtin, a pesquisadora destaca a “dimensão social do romance de formação, já que ele 

estabelece uma relação dialógica entre o protagonista e seu entorno”, e, desta forma, “o 

Bildungsroman pode abordar as condições sociais, políticas e culturais que determinam o 

desenvolvimento do seu personagem principal” (LEHNEN, 2013, p. 168). 

Apresentando a obra de Daniel Galera, a pesquisadora aponta para a centralização de 

suas três primeiras narrativas em “personagens que passam por processos, ainda que distintos, 

de (trans)formação após eventos impactantes” (LEHNEN, 2013, p. 168). Fazendo uso de 

diferentes técnicas narrativas, cada um dos três romances está focalizado em um personagem 

que precisa enfrentar alguma dificuldade pessoal. Com isso, “os personagens de Galera são 

sujeitos que refletem o contexto atual, de modo que seus dilemas de formação também ecoam 

problemáticas contemporâneas” (LEHNEN, 2013, p. 169), corroborando com a afirmação 

anterior de que o romance de formação não aborda somente questões individuais, como também 

questões mais abrangentes de cunho social, político e cultural. Espera-se, considerando a 

tradição do Bildungsroman, que ao final do processo de formação dos personagens haverá um 

amadurecimento. No entanto, é questionável se isso realmente acontece nas narrativas de Galera 

e se é possível classificar sua produção ficcional como pertencente a esse gênero. Também é 
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questionável se há uma solidificação das personalidades dos personagens quando eles nem 

parecem possuir uma identidade muito bem definida. 

Leila Lehnen (2013, p. 169) aponta que as narrativas de Galera apresentam temas 

contemporâneos “combinados com os tropos tradicionais do romance de formação (como o 

trauma, a solidão, a crise existencial)”, sendo os temas mais atuais: a desorientação pessoal e 

social predominante em Até o dia em que o cão morreu (2003); a influência da cultura de massa 

em Mãos de Cavalo (2006); e a conexão entre amor e ficção em tempos globais em Cordilheira 

(2008). Na análise das três narrativas, a pesquisadora utiliza duas vezes a expressão “seres à 

deriva” para caracterizar os personagens de Galera, que estão em busca de algo de difícil 

definição e que são “incapazes não somente de lidar com o futuro, mas também com o presente” 

(LEHNEN, 2013, p. 170), além de serem indivíduos solitários que procuram se conectar com 

outras pessoas mas que não conseguem ou têm muita dificuldade em estabelecer vínculos 

emocionais e/ou sociais. Lehnen (2013, p. 183) aponta para “a solidão dos protagonistas e sua 

inabilidade – ou falta de vontade – para participar da vida social” como sendo uma temática em 

comum entre as três narrativas. Estes são os dois apontamentos feitos pela pesquisadora que 

pretendo ampliar, mostrando como eles estão presentes em toda a produção de Daniel Galera: 

a percepção de que os personagens estão à deriva, sem rumo em suas vidas e sem saber como 

agir diante daquilo que os incomoda, e a solidão que os acompanha. 

A fim de aprofundar um pouco mais a discussão, é interessante resgatar as 

considerações de Octavio Paz (1984) sobre o conceito de solidão. Nas palavras de Paz, “o 

homem é o único ser que se sente só e o único que é busca de outro”, e “sua natureza – se é que 

podemos falar em natureza para nos referirmos ao homem, exatamente o ser que se inventou a 

si mesmo quando disse ‘não’ à natureza – consiste num aspirar a se realizar em outro” (p. 175, 

grifo meu). Dessa forma, a solidão pode ser compreendida como uma característica que instiga 

a performance de um ser humano dentro de um grupo, justamente devido a sua busca de uma 

realização ou de um reconhecimento que só é possível diante de outro(s).10 Além disso, o autor 

afirma que todos os esforços humanos tendem a abolir a solidão, e o sentir-se só “possui um 

duplo significado: por um lado, consiste em ter consciência de si; por outro, num desejo de sair 

de si” (PAZ, 1984, p. 176). Assim, a solidão é compreendida como uma dialética de ruptura e 

 
10 Considerando um “homem primitivo”, Paz (1984, p. 185) afirma que “todo o complicado e rígido sistema de 

proibições, regras e ritos da cultura arcaica tende a preservá-lo da solidão. O grupo é a única fonte de saúde. (...) 

A repetição de atitudes e fórmulas seculares não só assegura a permanência do grupo no tempo, como também sua 

unidade e coesão.” Se essa afirmação for alinhada com a teoria de Judith Butler sobre a performatividade, pode-

se sustentar a ideia de que é a performance que garante a coesão e permanência de um grupo. 
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criação.11 Nas obras de Daniel Galera, como bem demonstra a análise de Leila Lehnen, os 

personagens apresentam essa dupla significação da solidão, pois estão sós e desejam se 

modificar. Para isso, performam papéis que seriam mais adequados ao que procuram se tornar. 

A transformação, contudo, precisa ser reconhecida e validada por outro(s), e mesmo assim não 

há garantia de que ela será bem-sucedida e se torne parte da identidade dos personagens. 

Comentarei todas as publicações de Daniel Galera mais adiante, por isso não me 

deterei aqui na análise de Lehnen sobre as narrativas. Por ora, basta dizer que ao final de seu 

ensaio a pesquisadora indica a relação entre as produções de Galera e a definição de 

“modernidade líquida” de Zygmunt Bauman, afirmando que a liquidez da contemporaneidade 

impossibilita os personagens de “completarem” um processo de formação, causando uma 

frustração muito grande. Dessa forma, a autora conclui que “o Bildungsroman proposto por 

Galera identifica a problemática da contemporaneidade, mas procura uma saída para ela sem, 

no entanto, encontrar uma alternativa contundente. Ou seja, no Bildungsroman contemporâneo, 

o processo de formação se estende indefinidamente” (LEHNEN, 2013, p. 183-184).  

É questionável a caracterização de obras contemporâneas como “romance de 

formação” em que a formação “plena” dos personagens está impossibilitada devido a aspectos 

próprios da contemporaneidade. Ademais, se for considerado que os personagens não possuem 

uma identidade bem definida e, ao invés disso, estão performando para serem aceitos e se 

adequarem a algumas normas sociais, principalmente aos padrões de gênero socialmente 

estabelecidos, como se poderia falar em uma “formação”? Os personagens de Daniel Galera, 

estando à deriva, não possuem um “ponto de partida” que permita a realização de uma 

formação. Seria necessário que os personagens abandonassem as exigências sociais que os 

impelem a performar para que uma formação pudesse ser iniciada, e este parece ser o caso de 

Mãos de Cavalo, em que o protagonista, ao final da narrativa, percebe como é inútil tentar se 

adequar a padrões inatingíveis. Nesse caso, todo o romance seria um percurso até o “ponto de 

partida” que permitiria o início de uma formação consciente, mas não uma “formação” em si. 

Seria necessário rever o que se entende por “formação”, como e se ela seria possível na 

contemporaneidade, para que se pudesse afirmar que a narrativa em questão se adequa ou não 

ao gênero, mas este não é o propósito desta pesquisa. 

Um dos objetivos deste trabalho, como indicado no início do capítulo, é o de mostrar 

como a percepção de “seres à deriva”, compreendida como a incapacidade dos personagens de 

lidar com as condições em que se encontram suas vidas e a falta de rumos bem definidos a 

 
11 Paz (1984, p. 184) afirma que o duplo significado da solidão é constituído pela “ruptura com um mundo e 

tentativa de criar outro”, e isso se manifesta “na nossa concepção de heróis, santos e redentores”.  
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serem seguidos que os satisfaçam, além da temática da solidão que acompanha os personagens, 

ambas apresentadas por Leila Lehnen em seu ensaio, estão presentes não só nas narrativas 

analisadas pela pesquisadora, mas em toda obra de Daniel Galera publicada até 2016. A seguir, 

mostrarei como os apontamentos de Lehnen podem ser percebidos em dois contos publicados 

no primeiro livro do escritor. 

 

1.2.1 Personagens à deriva em dois contos 

 

Em sua tese de doutorado, Laura de Assis Souza e Silva (2017, p. 41) aponta que em 

Dentes guardados (2001) “ainda não é possível identificar uma das principais marcas da 

literatura de Galera”, que, de acordo com a pesquisadora, é “o empenho descritivo, direcionado, 

principalmente, para a construção de cenários e personagens”. Há, segundo Silva, apenas 

indícios do estilo descritivo do escritor em alguns dos contos que compõem o livro. No entanto, 

não se pode dizer o mesmo sobre a temática. De modo geral, os textos que compõem Dentes 

guardados são curtos, concentram-se em questões ligadas a relacionamentos e tratam de 

problemas cotidianos. Os acontecimentos estão relacionados à personagens jovens e à sua 

dificuldade em lidar com eles. Conforme Silva (2017, p. 42), 

 

as narrativas de Galera neste primeiro livro são fragmentos, espécies de 

recortes de determinados momentos conturbados da vivência de seus 

protagonistas, situações nas quais eles são desestabilizados por 

acontecimentos e imprevistos externos, mas, principalmente, por insatisfações 

e dilemas interiores causados por esses mesmos acontecimentos e imprevistos. 

 

Pode-se perceber, mesmo nestas primeiras narrativas fragmentárias, como os 

personagens de Galera já são apresentados como “seres à deriva” acompanhados pelo 

sentimento de solidão de diferentes formas. No sexto conto do livro, intitulado “Será numa 

quinta-feira”, a linguagem utilizada ao longo da narrativa denuncia o desejo da personagem por 

uma fuga. O conto é inicialmente narrado em terceira pessoa, sendo que, ao final, há uma 

interferência da personagem na voz narrativa, e o futuro do presente do modo indicativo é 

utilizado em todo o texto para narrar como a personagem se comportará em um futuro que só 

existe em seu desejo. A princípio, o conto apresenta o percurso rotineiro da personagem: 

 

Ela sairá de casa lá pelas nove horas da manhã como faz toda quinta-feira, 

depois de seis horas de sono e um banho apressado. Gastará os mesmos vinte 

minutos de sempre nas avenidas entupidas da zona norte, deixando-se levar 

automaticamente pelo fluxo letárgico dos carros, o semblante entediado, e não 

lhe ocorrerá, como não ocorre a nenhum motorista, a grande estupidez que 
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significa o ato de entrar num automóvel e enfrentar o caos dos cruzamentos. 

(GALERA, 2004, p. 29) 

 

Logo no início da narração pode-se perceber o ritmo acelerado da vida da personagem: 

são poucas as horas de sono e é curto o tempo até para tomar banho. Há nisso uma crítica ao 

funcionamento da sociedade contemporânea, em que não há tempo para cuidados essenciais 

com o próprio corpo e, em seguida, há uma crítica ao automatismo no comportamento das 

pessoas, que se deixam levar pelas ações rotineiras sem sequer refletir sobre elas. Além disso, 

a insatisfação da personagem é denunciada pelo “semblante entediado”, proveniente da 

necessidade de enfrentar “os mesmos vinte minutos de sempre” no trânsito congestionado da 

cidade; o que, por sua vez, manifesta a repetição incessante de sua rotina, de modo que os dias 

parecem sempre iguais. O tédio é um tema recorrente nas primeiras narrativas de Galera, e, 

neste conto, a personagem fantasia com a possibilidade de modificar de alguma forma seu 

futuro próximo para fugir do automatismo de sua vida que é responsável por produzir o tédio 

que sente. A personagem imagina o que aconteceria se desviasse de seu percurso cotidiano 

pouco antes de chegar ao local de trabalho em uma quinta-feira futura: 

 

uma súbita sensação de equívoco, causada talvez pela visão da luz branda do 

sol tonalizando as folhas de uma praça, ou quem sabe por determinado verso 

de uma música no rádio, fará com que pouco antes de chegar ao hospital ela 

desvie do caminho de sempre e, sem razão aparente, conduza o carro por 

outras ruas, aleatórias e desconhecidas, até que alcance a avenida Beira-Rio e 

dirija despreocupada por seu asfalto impecável, livre de veículos no sentido 

centro-bairro. (GALERA, 2004, p. 29) 

 

A natureza, apresentada pela luz do sol e pelas folhas de uma praça, ou a arte, “verso 

de uma música”, são apontadas como causadoras da sensação de que há algo errado na rotina 

da personagem e que a motivam a desviar de seu trajeto habitual. Isto indica o desconforto da 

personagem com sua vida em que nem natureza nem arte possuem grande espaço, e há nisso 

outra crítica à sociedade contemporânea. Com o desvio, a personagem “percorrerá pela primeira 

vez toda a beira urbana do Rio Guaíba” (GALERA, 2004, p. 29), situando o espaço da narrativa 

na cidade de Porto Alegre, e indicando uma ruptura com uma vida tão automatizada que não 

permitiu que a personagem explorasse e conhecesse o lugar em que vive.  

Em sua fuga, além de se aventurar pela primeira vez por uma parte da cidade, a 

personagem observa com atenção pessoas que transitam nas calçadas, sentindo inveja de um 

casal de namorados adolescentes, o que indica sua solidão afetiva/amorosa. Ao chegar ao 

calçadão de Ipanema, o narrador aponta que ela estacionará o carro e caminhará, continuando 

a observar atentamente outras pessoas que aparecem em seu caminho e também alguns efeitos 
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da natureza, como “a luz morna e plácida das dez horas da manhã que desenha sombras 

alongadas no chão diante de si” (GALERA, 2004, p. 30). A contemplação e reverência à 

natureza reiteram a crítica anterior da vida em um grande centro urbano em que a apreciação 

do meio-ambiente é ignorada para que as ações rotineiras sejam cumpridas, e essa falta de 

contato do humano com o ambiente natural parece motivar a sensação da personagem de estar 

à deriva em sua vida mecânica e inconsciente. 

Ao final de sua caminhada, a personagem se sentará em um boteco solitário para beber 

uma cerveja e a narração apresenta, então, diversas questões que visam refletir o “desatino” 

cometido. É então que há uma interferência da primeira pessoa na voz narrativa. Ao se 

questionar sobre o que a motiva a querer fugir, a personagem percebe: “estou enjoada de minha 

própria vida, é isso, fiz escolhas cedo demais, e hoje estou cansada, queria mudar” (GALERA, 

2004, p. 30). Ela inveja um vira-lata esparramado ao sol por ter uma “vida mais simples” e 

compreende, impotente, a impossibilidade de fugir de sua própria vida: 

 

vou ter sonhos de liberdade aqui nesta mesa de bar e logo logo vão retornar as 

vozes das minhas responsabilidades, o peso de todas as coisas em que me 

tornei e das quais não posso simplesmente fugir, e empurrada por este peso 

vou entrar de volta no meu carro, dirigir pro hospital, atender os pacientes e 

fazer com que tudo volte ao normal, nada desta sensação de liberdade restará 

até minha próxima fuga imprevista das coisas – e assim ela fará: pagará a 

cerveja, retornará ao carro, e dirigirá de volta à zona norte por um caminho 

diferente, o caminho de sempre. (GALERA, 2004, p. 31) 

 

No final do conto é possível perceber a insatisfação da personagem e a solidão que 

preenche sua rotina mecânica e desinteressante. O tempo verbal utilizado aponta, como dito 

anteriormente, para um desejo posto em um futuro que não se sabe se será realizado; e tudo 

indica que não haverá a realização dessa fuga, de modo que o caminho percorrido será, 

perpetuamente, “o caminho de sempre”. Dessa forma, a vontade da personagem de desviar de 

algum modo de suas ações habituais não se concretiza nem mesmo em seu desejo, o que causa 

uma grande frustração com a incapacidade de mudar os rumos de sua própria vida e, assim, 

escapar do tédio. Pode-se afirmar, portanto, que a protagonista está acorrentada à sua rotina e, 

ao mesmo tempo, está à deriva, em busca de algo que a tire de seu marasmo. Todas suas ações 

estão pré-determinadas e são constantemente repetidas, impedindo que ela escape, inclusive em 

devaneios. No entanto, o desejo de fugir está sempre presente, mesmo que não haja um rumo 

bem-definido para ele, o que possibilitaria uma ação real de fuga. Cabe a ressalva de que é 

somente através dessa fuga imaginária que a personagem tem a possibilidade de refletir sobre 

a situação em que se encontra a sua vida, escapando pelo menos do estado de inconsciência em 
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que se encontra. Ademais, a solidão é pontuada em diversos momentos do texto. Além da inveja 

que sente de um casal de adolescentes, não há nenhuma referência a alguém próximo em toda 

a narrativa e a personagem imagina realizar seu desvio da rotina completamente sozinha. Não 

há fuga para a casa de algum amigo, familiar ou interesse amoroso. Todo o percurso é solitário 

e até os cachorros que vê na rua são apresentados como seres mais felizes, o que revela a tristeza 

e desamparo da personagem. 

Em outra narrativa, o décimo conto de Dentes guardados, intitulado “Manual para 

atropelar cachorros”, o personagem central também está insatisfeito com sua vida, e, como 

distração para aliviar suas tensões, resolve agir de forma violenta, à semelhança do protagonista 

dos contos “Passeio noturno (Parte I)” e “Passeio noturno (Parte II)” de Rubem Fonseca. Porém, 

diferentemente do personagem fonsequiano que atropelava pessoas, o de Galera atropela 

animais que encontra na rua como anuncia na frase que inicia o texto: “Ontem eu saí dirigindo 

sozinho pela rua e resolvi atropelar cachorros” (GALERA, 2004, p. 52).  

Ao contrário do conto apresentado anteriormente, este é narrado em primeira pessoa e 

a narrativa não é linear. O narrador-personagem alterna diversos tempos ao longo do texto: o 

passado próximo, “ontem”, é sucedido por tempos anteriores bem definidos – “há duas 

semanas” (GALERA, 2004, p. 53), “quando eu tinha treze anos” (GALERA, 2004, p. 56) – e 

indefinidos, intercalados com reflexões situadas no presente até encerrar a narrativa em um 

“hoje” que anseia por algo situado no futuro, “quando eu vou ter umas férias” (GALERA, 2004, 

p. 59). O espaço em que a narrativa é ambientada é, novamente, a cidade de Porto Alegre, como 

indicam algumas referências geográficas, como Ipanema e a Avenida Juca Batista. 

A princípio, a violência do personagem contra os animais de rua parece ser gratuita: 

“Não tenho nada contra eles, mas eu estava meio bêbado e queria fazer algo malvado” 

(GALERA, 2004, p. 52); contudo, ao longo do conto o personagem expõe a insatisfação que 

sente em relação a diversas áreas de sua vida e compreende-se, então, que a violência dirigida 

aos animais é uma maneira de aliviar os sofrimentos internalizados pelas diversos desgostos 

que sente. O trabalho é maçante e o deixa fisicamente desconfortável, como demonstra o trecho: 

“Meu ombro direito está petrificado e dolorido, cheio de nódulos duros no músculo, é por causa 

da posição do meu braço para segurar o mouse. Nove horas por dia.” (GALERA, 2004, p. 52). 

Além disso, a faculdade não o agrada: “o curso é uma merda, a Publicidade é uma merda” 

(GALERA, 2004, p. 54); e, novamente, o personagem é caracterizado como solitário. Há 

referências a outros personagens, como “uma professora” de ginástica laboral, “uma guria” da 

faculdade, “uma puta” que ele viu na rua quando tinha treze anos, “um amigo” que estudava 

Medicina, e “uma veterinária”. Os artigos indefinidos utilizados para caracterizar os demais 
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personagens apontam que não há nenhuma relação substancial do protagonista com nenhum 

deles. Todas as interações são banais e ligeiras, o que indica a superficialidade das relações do 

personagem central com outras pessoas. Há nisso uma crítica à aspectos da contemporaneidade. 

Apesar de atropelar cachorros para aliviar as tensões do dia-a-dia, o narrador declara: 

“eu adoro cachorros, eu tenho três beagles lindos, vivem presos no pátio há mais de dez anos” 

(GALERA, 2004, p. 53), o que tenta eximir o comportamento condenável através do conhecido 

discurso de que “não tenho nada contra, até...”, além de apresentar uma noção muito equivocada 

do que significa “gostar” de algo, posto que os cães estão presos há mais de uma década e, 

portanto, provavelmente nunca tenham vivido em liberdade. É evidente aqui também uma 

crítica às relações contemporâneas que se opõe e complementa a crítica anterior: as relações de 

afeto são apresentadas em dois polos extremos: o da completa superficialidade e o do “cuidado” 

excessivo que restringe completamente a liberdade do outro. Adiante, a justificativa do narrador 

para o aprisionamento dos cães é a de que eles seriam incapazes de sobreviver sem o dono: “Se 

fossem soltos na rua, morriam rapidamente, de fome ou atropelados, ou atacados por outros 

cães” (GALERA, 2004, p. 53). Há, portanto, um desprezo velado pelo outro que precisa ser 

“cuidado” e que é, portanto, visto como “fraco” e inferiorizado/dominado pelo narrador, que se 

coloca em posição superior/dominante. 

O trabalho é apresentado como um local desinteressante em que o personagem não 

pode fazer o que bem entender, sendo que ele declara que inicialmente gostava do emprego 

pois poderia navegar na internet à vontade. Porém, com a instalação de um firewall pelo setor 

de tecnologia, o narrador declara: “Tenho estado realmente entediado no trabalho, e isso me 

força a ficar pensando nas coisas que eu podia estar fazendo ao invés de estar num prédio do 

centro desenvolvendo tendinite e respirando ar condicionado central” (GALERA, 2004, p. 53). 

A atitude apresentada é, perceptivelmente, a de um jovem que não sabe se portar em um 

ambiente de trabalho, pois enxerga a submissão como algo ruim e só considera o serviço 

interessante se puder fazer o que quiser. No entanto, há também uma crítica ao trabalho 

repetitivo e alienante a que está submetido e que o prejudica física e psicologicamente. 

Além dos cachorros, o narrador-personagem revela gostar de atropelar gatos, e, apesar 

de considerar muito mais difícil fazê-lo por eles serem “mais rápidos e menos inocentes que 

cães”, considera “muito mais regozijante [acertá-los] do que acertar um cachorro, porque gosto 

de cachorros, mas odeio gatos” (GALERA, 2004, p. 53). O declarado sentimento de ódio, 

diferentemente do sentimento de menosprezo encoberto pelo “gostar”, permite que haja uma 

sensação de satisfação após o atropelamento dos felinos. O ódio pelos gatos é comparado 

“aqueles cachorros pequenos, que parecem ratos, e os poodles, principalmente os pequeninhos, 



36 
 

ou aqueles com o pelo esculpido” (GALERA, 2004, p. 53-54), o que coloca novamente em 

xeque a afirmação anterior do protagonista de gostar de cachorros. 

O ponto central do conto é o atropelamento de um cachorro cego de um olho que vive 

na rua do personagem. O protagonista explica que o cachorro foi atacado por “um amigo” com 

um tijolo, o que causou sua deficiência. A condição fez com que o animal fosse temido, assim,  

 

os outros cachorros não mexem com ele, provavelmente pelo fato dele ser 

caolho, o que suscita compaixão e todos sabem que a compaixão é um dos 

sentimentos cultivados pelos cães em geral. Resolvi atropelar esse cachorro. 

Ele sempre dorme no meio da rua, porque todos têm pena dele e não são 

capazes de lhe fazer nenhum mal, e ele sabe disso. Resolvi atropelar esse 

cachorro. (GALERA, 2004, p. 56) 

 

O animal que desperta piedade é escolhido pelo personagem para ser o alvo de seu 

atropelamento, e essa escolha pode ser interpretada como uma tentativa do protagonista de 

destruir algo que expõe uma condição de fraqueza e submissão, algo que ele próprio apresenta 

diante do trabalho e de outras áreas de sua vida. A violência que parecia, a princípio, gratuita, 

é assim desmistificada. Há fortes traços possíveis de serem relacionados à masculinidade em 

toda narrativa, como a repulsa à uma condição “fraca” e submissa e a consequente reação 

violenta para exibir uma posição de “força” e dominação.  

O atropelamento do animal não é realizado com sucesso. O cachorro é atingido, mas 

consegue escapar vivo, ainda que ferido. Tendo sido incapaz de matá-lo, o personagem diz:  

 

Fiquei com pena, me arrependi profundamente de ter tentado atropelar o 

cachorro caolho. Parei o carro e desci. Cheguei perto, ele estava com as pernas 

traseiras esmagadas. Tirei minha blusa de lã e recolhi o cão. Coloquei-o no 

banco do passageiro e saí na direção de uma clínica veterinária (GALERA, 

2004, p. 57) 

 

Apesar de ter inicialmente repudiado o sentimento de compaixão, o protagonista se 

compadece e tenta salvar a vida do animal que havia tentado matar. Leva-o a um pronto-socorro 

veterinário, mas o cachorro não resiste e morre nos braços da veterinária. O acontecimento não 

é considerado relevante, ou melhor, sua importância é desmerecida e encoberta ao final da 

narrativa: “Na manhã seguinte, notei sangue no meu para-choque, e limpei com a mangueira 

antes de ir pro trabalho, podia pegar mal” (GALERA, 2004, p. 58). Em seguida, o personagem 

encerra o conto declarando o desejo de pedir ao chefe por férias para poder “aliviar as tensões” 

para manter sua sanidade, o que demonstra que algo não vai bem, mesmo que haja um 

encobrimento das verdadeiras emoções e intenções do protagonista.  
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Neste conto, nada verdadeiramente importante é verbalizado. A essência da narrativa 

repousa no não-dito, nos lapsos do discurso, como se não fosse possível comunicar claramente 

a insatisfação sentida pelo protagonista. O silêncio do personagem sobre o que sente, deseja e 

realmente pensa revela sua incapacidade de lidar com sua subjetividade, mostrando-o como um 

sujeito distanciado de si mesmo, estando, portanto, à deriva, reagindo de forma violenta por 

motivos medíocres que ocultam a verdade que ele não consegue enfrentar sobre sua condição 

submissa no mundo. Este conto é significativo pois apresenta alguns aspectos sobre a 

inquietação com a identidade masculina também presentes em Mãos de Cavalo (2006) e Barba 

ensopada de sangue (2012), que serão analisados e comentados com mais rigor nos capítulos 

seguintes. Além disso, a não-verbalização do que é verdadeiramente importante e a constante 

tentativa de dissimular a realidade são características da escrita do autor, que podem ser 

observadas em toda sua produção em prosa.  

Nos dois contos apresentados, é perceptível como a dificuldade dos dois personagens 

de entrar em contato com sua interioridade/subjetividade é o que causa a sensação de que ambos 

estão perdidos, sem rumo, à deriva. No primeiro conto, é evidente a importância do contato 

com a natureza e/ou a arte como forma de acessar esse espaço íntimo, enquanto no segundo 

conto há apenas negação da interioridade atravessada pelo silêncio do protagonista. Além disso, 

é notório como os apontamentos de Leila Lehnen, sobre a incapacidade dos personagens de 

lidar com as condições em que se encontram suas vidas, o que constitui a percepção de que eles 

estão à deriva, e a solidão que os acompanha, estão bem delineados nos dois contos e 

apresentam o que podem ser considerados traços marcantes do projeto literário de Daniel 

Galera. 

 

1.3 Os romances 

 

A fim de comentar o processo de criação e algumas características estéticas dos cinco 

romances de Daniel Galera, retomei as duas entrevistas previamente apresentadas, o ensaio de 

Leila Lehnen (2013) e a tese de Laura de Assis Souza e Silva (2017). Não é de interesse realizar 

uma análise detalhada de todas as narrativas, o objetivo é apenas pontuar alguns elementos, 

destacar trechos da produção do escritor que apresentam a solidão e o sentimento de que os 

personagens estão à deriva, e comentar brevemente alguns trabalhos que compõem a fortuna 

crítica de sua obra.  
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1.3.1 Até o dia em que o cão morreu (2003) 

 

O primeiro romance de Daniel Galera apresenta temática semelhante à utilizada em 

Dentes guardados (2001). A contracapa do livro já anuncia: “Solitário, sem dinheiro e 

entediado em Porto Alegre, um homem ancorado numa adolescência tardia vive um impasse”. 

Novamente, o espaço narrativo é a capital gaúcha e há a abordagem da solidão, do tédio e de 

questões relacionadas ao universo de jovens adultos. Leila Lehnen (2013) realça o linguajar que 

reflete tanto a situação geográfica quanto geracional dos personagens e salienta que o texto é 

escrito “em uma linguagem enxuta, ainda que não sem poesia” (LEHNEN, 2013, p. 169).  

O romance é narrado em primeira pessoa por um homem jovem, recém-formado em 

Letras, que vive um isolamento voluntário em seu apartamento. Silva (2017, p. 44) ressalta a 

focalização “em dilemas de jovens às voltas com questões relacionadas ao início da vida adulta” 

e afirma que o texto “é mais centrado em pequenos episódios ligados à relação do protagonista 

com outras pessoas [...], e com os desdobramentos internos que o personagem experimenta a 

partir dessas relações” (SILVA, 2017, p. 45). A narrativa se desenvolve com a descrição dos 

encontros do protagonista com outras pessoas e suas reflexões sobre esses acontecimentos. 

Outra personagem importante é aquela que “invade” o isolamento do narrador-personagem: a 

modelo Marcela, com quem ele terá um envolvimento mais próximo. No entanto, a proximidade 

com a mulher não é suficiente para retirar o jovem de sua apatia diante do mundo: 

 

É difícil imaginar sensação de maior conforto e serenidade do que esta, que 

surge da ilusão elaborada de que fazemos parte da vida de uma pessoa a ponto 

de estarmos verdadeiramente unidos, de tudo estar bem se o outro estiver por 

perto, se apenas nos for dada a chance de saciar os desejos e interesses um do 

outro, de tolerar um ao outro quando sacrifícios forem necessários e deixar 

que todo o resto se foda, se destrua e morra, porque não haverá problema. 

Aquele olhar dela era uma manifestação perfeita dessa ilusão confortadora. 

Durava pouco, apenas instantes, como qualquer êxtase, mas era eficaz. 

(GALERA, 2007, p. 81) 
 

É perceptível na narrativa a incapacidade do jovem anônimo de lidar com sua 

interioridade, e “uma das características centrais do romance é justamente a negação de 

qualquer tipo de intimidade por parte do protagonista”, de modo que “ele busca justamente o 

isolamento”, o que reflete “uma recusa a entrar no mundo ‘adulto’, ou seja, um mundo onde o 

protagonista terá de assumir responsabilidades tanto materiais como emocionais” (LEHNEN, 

2013, p. 170). Diversas falas do próprio personagem revelam essa inaptidão, como quando diz: 

“eu só queria me adaptar à civilização à medida que isso fosse necessário à minha 

sobrevivência” (GALERA, 2007, p. 90), demonstrando uma visão fria e “prática” da vida. 
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Sendo assim, “o protagonista é um sujeito que não consegue e [...] não quer estabelecer nenhum 

vínculo emocional e/ou social” (LEHNEN, 2013, p. 171). A solidão, portanto, é desejada pelo 

personagem, e é constantemente interditada por outros. Marcela, principalmente, tenta retirar o 

protagonista de seu isolamento. Ao final, contudo, compreende o desejo que o personagem 

sente pela solidão ao declarar: 

 

Apesar do jeito que tu me trata me magoar às vezes, tu é a única pessoa com 

quem eu não me sinto sozinha. Acho que era isso que me fazia voltar toda vez 

pro teu apartamento. Sabe, agora eu entendo um pouco mais a razão de tu 

querer ficar tão isolado lá em cima. É tudo a mesma coisa. Isolado ou 

mergulhado numa multidão, no trânsito, no trabalho, a solidão é sempre a 

mesma, com exceção daquelas poucas, raras pessoas em cuja presença a 

solidão some, mesmo que não seja o tempo todo. (GALERA, 2007, p. 98) 

 

A ênfase na solidão do sujeito contemporâneo é evidente nas passagens apresentadas. 

Leila Lehnen (2013, p. 171) afirma que há um amadurecimento do protagonista quando ele 

aceita a presença do estranho em sua vida, algo com o qual não estou de acordo, pois essa 

aceitação é questionável. Há sempre uma insistência dos outros por espaço na vida do jovem 

anônimo, mas não necessariamente uma “aceitação” por parte dele. Ademais, a narrativa é 

encerrada com um convite de Marcela para que os dois se mudem e recomecem a vida em Nova 

York, sem que haja uma resposta a este convite. O amadurecimento, a meu ver, fica, portanto, 

em aberto, da mesma forma como “a possibilidade de uma transformação, de uma conexão 

afetiva” (LEHNEN, 2013, p. 174). Com a recusa do convite, o personagem reiteraria sua solidão 

e seu isolamento, o que não demonstraria aceitação do outro nem nenhum tipo de maturação. E 

como a narrativa não apresenta a resposta do protagonista ao convite, não há como afirmar se 

há realmente uma transformação e uma conexão afetiva. 

Este primeiro romance foi adaptado para o cinema em 2007 com o nome Cão sem 

dono, dirigido por Beto Brant e Renato Ciasca. Diversos textos que compõem a fortuna crítica 

dessa narrativa estão focados na adaptação cinematográfica do livro, como a dissertação de 

mestrado de Arthur Fernandes Andrade Lins (2011)12, e os trabalhos de Pamella Tucunduva da 

Silva (2017)13, e de Diego Grando e Lucas Furtado (2018)14. A temática da depressão é 

estudada, ao lado de outras narrativas da literatura brasileira contemporânea, e em conjunção à 

 
12 Intitulada “Cão sem dono: focalização e construção da Personagem na adaptação fílmica do romance Até o dia 

em que o cão morreu”, realizada na UFPB sob a orientação do Dr. Luiz Antonio Mousinho Magalhães. 
13 “Até o dia em que o cão morreu: adaptação do narrador-personagem do livro ao filme”, artigo publicado em 

número especial da Revista de estudios brasileños. 
14 “A escrita imagética de Daniel Galera e a adaptação cinematográfica de Até o dia em que o cão morreu”, artigo 

publicado na Revista brasileira de estudos de cinema e audiovisual. 
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temática do suicídio, em trabalho de Rodolfo Rorato Londero (2019)15, e o romance é apenas 

citado e/ou brevemente comentado em alguns outros trabalhos que abordam outras narrativas 

de Daniel Galera e de outros autores da literatura nacional contemporânea. 

 

1.3.2 Mãos de Cavalo (2006) 

 

O segundo romance de Daniel Galera foi o responsável pela projeção do autor no 

cenário nacional, graças à publicação e distribuição pela Companhia das Letras.16 Em 

entrevista, o escritor reconhece este terceiro livro como crucial em sua carreira literária:  

 

Acho que é um marco, por eu ter criado uma via para o meu estilo. E sentir 

que tecnicamente consigo dominar isso, consigo vislumbrar na minha mente 

o estilo que quero, e ver que ele foi para o papel, sabe? Do ponto de vista da 

criação, esse foi o livro que me deu essa sensação. Tipo “foi”, sabe? Quando 

ele ficou pronto, ele estava pronto. Eu estava satisfeito mesmo. (PAIOL 

LITERÁRIO, 2012) 

 

Leila Lehnen (2013, p. 175) apresenta a narrativa da seguinte maneira: “Trata-se da 

história de Hermano, o ‘Mãos de Cavalo’, um jovem e bem-sucedido cirurgião plástico que, ao 

longo da narrativa, confronta-se com um evento traumático de seu passado”. O processo de 

confrontamento o leva a reflexões sobre “quem é e por que é quem é”, e essas reflexões são 

entrecortadas por diversas passagens descritivas do espaço em que narrativa é ambientada e por 

referências da cultura pop, embora existam também algumas referências mais eruditas. 

Schøllhammer (2009, p. 148) afirma que, de modo geral, “o livro constrói uma história sem 

recorrer a experimentos estilísticos radicais, valorizando a história bem contada e construindo, 

com muito esmero, cenas e personagens, conseguindo também uma complexidade instigante 

na estrutura narrativa”, que é dividida em três momentos que estão entrecruzados ao longo do 

romance: infância, juventude e maturidade. 

Como assinalado previamente, Mãos de Cavalo é usualmente associado ao 

Bildungsroman por diversos pesquisadores. Leila Lehnen (2013, p. 174) afirma que este 

romance “se encaixa melhor na definição tradicional do romance de formação [...] pois a 

narrativa segue o personagem principal desde a adolescência até a idade adulta”.17 O 

 
15 "Tarde demais para morrer jovem: depressão e suicídio na literatura brasileira contemporânea”, artigo publicado 

na Revista Criação & Crítica. 
16 A título de curiosidade, este também foi o romance que me introduziu à obra de Daniel Galera, pois esteve 

presente na lista de leitura dos dois vestibulares realizados pela Universidade Federal de Goiás (UFG), em 2010 e 

2011, antes da adesão integral ao Sistema de Seleção Unificado (Sisu) como método de ingresso na instituição.  
17 Vinícius Justo (2013) afirma, ao que estou de acordo, que o argumento de Lehnen é pouco convincente. 
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protagonista do romance se apresenta em um processo de formação, mas é questionável se, ao 

final, há um desenvolvimento integral de Hermano e uma superação dos ideais masculinos que 

ele persegue ao longo de toda a narrativa. Beatriz Resende (2008) também classifica este livro 

como um romance de formação contemporâneo, e embora essa classificação seja discutível, 

acho pertinente fazer aqui um breve comentário sobre a relação entre esse gênero literário com 

padrões sociais de masculinidade. 

Raewyn Connell (2016, p. 156) aponta que o Bildungsroman “delineia as 

complexidades e ambivalências envolvidas no crescimento, e fornece um rico registro cultural 

das masculinidades”, e esse delineamento pode ser efetuado de maneira complexa e sofisticada, 

como na obra de James Joyce, Retrato de um artista quando jovem, utilizada como exemplo 

pela pesquisadora, ou de forma rudimentar, como “as imagens unidimensionais de 

masculinidade nas histórias de aventura blood and thunder18”. Estas narrativas são ligadas a um 

universo considerado extremamente masculino, com cenas de violência, ação, explosões e 

guerras. Essas histórias foram “primeiro exploradas em milhares de revistas para meninos e 

agora repetidas nos filmes de ação de Hollywood, cujos meninos e rapazes são o público 

principal” (CONNELL, 2016, p. 156). São justamente produções midiáticas que se adequam a 

esse modelo que são utilizadas como referência pelo protagonista de Mãos de Cavalo para a 

tentativa de adaptação de sua identidade aos ideais masculinos transmitidos por esses produtos. 

Esse romance foi adaptado para o cinema em 2016, com o nome Prova de coragem, 

roteirizado e dirigido por Roberto Gervitz. Para encerrar essa apresentação do romance, que 

será analisado com maior minúcia no capítulo seguinte, destaco dois pontos. O primeiro: há 

influência do caráter introspectivo do escritor em elementos da narrativa. Ao Paiol Literário 

(2012), Galera manifesta a tendência a praticar esportes individuais, algo em evidência nos dois 

romances que serão analisados nos capítulos seguintes, e afirma que essa tendência está em 

“sintonia com o que é o meu temperamento mesmo”, introspectivo, e que ela decorre de “uma 

necessidade frequente de estar a sós com os meus pensamentos”. Os esportes individuais, como 

a natação e a corrida, são vistos como terapêuticos, “espaços” de meditação. Segundo Galera, 

“Não é uma coisa de querer se isolar; é a atividade que está em sintonia com o que é o meu 

temperamento normal. Todos os esportes coletivos que arrisquei fazer, enfim, resultaram em 

vergonha e arrependimento. Aí fiquei na escalada, depois na natação. Esses funcionam.” 

O segundo ponto que quero destacar é uma fala do autor, ainda ao Paiol Literário 

(2012), sobre a percepção que ele possui sobre seu segundo romance. Na entrevista, Galera diz: 

 
18 Segundo nota de Marília Moschkovich, tradutora do livro de Connell (2016, p. 156), este é um “gênero literário 

específico de folhetim de ficção”, e “significa, literalmente, ‘sangue e trovão’”. 
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“Eu via o Mãos de Cavalo como um elo ainda inicial de uma coisa que podia melhorar muito, 

ganhar outros caminhos”. Questiono se o desenvolvimento desse “elo inicial” não teria 

resultado no Barba ensopada de sangue, visto que há, neste romance, um desdobramento e 

aprofundamento de muitas características estéticas e temáticas expostas em Mãos de Cavalo. 

Retomarei esse questionamento no terceiro capítulo. 

 

1.3.3 Cordilheira (2008) 

 

O terceiro romance de Daniel Galera integra a Coleção Amores Expressos, organizada 

pela Companhia das Letras, tendo sido o primeiro livro do projeto a ser publicado, e propiciou 

ao autor duas condecorações: o Prêmio Machado de Assis de Romance, concedido pela 

Fundação Biblioteca Nacional em 2008, e o terceiro lugar do Prêmio Jabuti na categoria 

Romance em 2009. Por fazer parte de uma coleção organizada por uma editora, alguns 

pesquisadores, como Laura de Assis Souza e Silva (2017, p. 40), afirmam que a narrativa foi 

produzida “sob encomenda”. No entanto, em entrevista ao Paiol Literário (2012), Galera afirma 

que já estava rascunhando o texto quando recebeu o convite para participar da coleção. Houve, 

em decorrência disso, o deslocamento do espaço narrativo de São Paulo para Buenos Aires, já 

que a proposta do projeto era levar diversos escritores para diferentes locais do mundo para que 

eles produzissem romances, a partir de suas experiências, ambientados nas localidades que 

visitaram. O período que Daniel Galera passou na Argentina, é claro, também interferiu em sua 

produção, ao que ele afirma: “acabou acontecendo que a história que eu já tinha se misturou 

um pouco com minha experiência de passar um mês em Buenos Aires” (PAIOL LITERÁRIO, 

2012), mas considero problemático afirmar que o romance foi puramente feito por encomenda. 

Na mesma entrevista mencionada, o autor também assinala que, após Mãos de Cavalo, 

havia uma cobrança por “amadurecimento” em sua escrita, considerando que seus textos 

costumavam abordar questões relativas ao universo jovem. Em decorrência disso, “havia a ideia 

de fazer um livro que tratasse, na própria trama, e explicitamente, da questão do limite entre 

real e ficção, entre vida pessoal e literatura, ao mesmo tempo confrontando um pouco essa 

impressão de maturidade” (PAIOL LITERÁRIO, 2012). Era, portanto, bem definido o desejo 

de fazer algo mais experimental e que destoasse de sua produção anterior, e que também 

estivesse mais harmonizado com tendências da prosa brasileira do início do século 21, como a 

forte presença da metaficção e o “combate entre real e ficcional” (RESENDE, 2014, p. 18). 

Havia, portanto, um projeto bem delineado, o que refuta a ideia de uma produção simplesmente 
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encomendada. Ademais, havia também o interesse do autor de escrever o livro inteiro a partir 

do ponto de vista de uma mulher, algo que ainda não havia feito.   

O resultado de tudo isso foi um romance muito diferente das publicações anteriores de 

Galera, e o próprio autor reconhece que “a concepção dele é muito diferente: a abordagem, as 

escolhas técnicas, tudo tinha um pouco desse espírito de confrontar um pouquinho o que alguns 

acharam que estava tão sedimentado em Mãos de Cavalo” (PAIOL LITERÁRIO, 2012). Galera 

também afirma gostar de seu terceiro romance por ele ser “um livro imaturo no bom sentido” 

(PAIOL LITERÁRIO, 2012). O enredo “conta a história de Anita von der Goltz, uma jovem 

escritora brasileira em plena crise criativa e pessoal” que, após o êxito de seu primeiro romance, 

não consegue mais escrever e, no âmbito pessoal, “se vê frustrada no projeto de ter um filho 

com Danilo, seu parceiro” (LEHNEN, 2013, p. 180-181). Motivada pelo suicídio de uma amiga, 

Anita aceita um convite para participar do lançamento da tradução de seu primeiro e único 

romance em Buenos Aires, onde conhece um grupo de outros escritores que misturam suas 

vidas reais com a de seus personagens ficcionais.  Schøllhammer (2009, p. 139-140) afirma 

que, nesse romance, 

 

Galera formata a questão do papel da literatura por um caminho surpreendente 

que se desdobra a partir de um problema inicial bastante trivial, uma mulher 

que quer se realizar na vida como mãe, talvez por ter sido ela mesma criada 

apenas pelo pai, na ausência de uma figura materna. Assim, o início do 

romance soa como mais uma história calcada na trivialidade edipiana, no 

triângulo familiar do “eterno papai-e-mamãe”. Entretanto, o autor logo muda 

os rumos da história, alterando a perspectiva da narrativa. O drama da escritora 

que quer se realizar agora na vida, em detrimento da arte, com a qual se sente 

frustrada, de repente é posto em contraste com uma sociedade secreta que se 

propõe a realizar literalmente a ficção na vida. 

 

Algumas das características significativas desse romance são: “o papel da literatura no 

desenvolvimento da subjetividade” (LEHNEN, 2013, p. 181), a presença do tópos da viagem 

mencionado por Juliana Santini (2017, p. 84), e as intertextualidades que mesclam referências 

à literatura hispano-americana e anglo-americana (ORICCHIO, 2008). Sobre este último ponto, 

Schøllhammer (2009, p. 141) destaca a inspiração de uma “argentinidade” literária, “não tanto 

em função da figura de Jorges Luis Borges, mas de Roberto Arlt e de seus romances da década 

de 1930”. Alguns trabalhos que compõem a fortuna crítica desse romance analisam: elementos 

metaficcionais, como o artigo de Bianca Cardoso Batista e Eunice T. Piazza Gai (2015)19; as 

relações intertextuais com produtos imagéticos, como o artigo de João Manuel dos Santos 

 
19 “Perspectivas hermenêuticas do romance metaficcional Cordilheira, de Daniel Galera”, publicado na Revista 

Literatura e Autoritarismo. 
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Cunha (2011)20; ou apresentam estudos comparados com outros romances brasileiros 

contemporâneos, como o artigo de Daniela Aragão e Elnice Albegaria Rocha (2012)21, que 

analisa a questão do estrangeiro e do exílio em Cordilheira e em Rakushisha, de Adriana 

Lisboa. Este último trabalho demonstra, inclusive, que apesar das inovações em relação às 

narrativas anteriores, ainda é possível notar marcas características da escrita de Galera nesse 

romance, como a temática da solidão: 

 

Eu já havia aprendido essa lição na adolescência, mas tinha esquecido e só 

agora me recordava: não protestar contra a solidão. Não resistir. Como tantas 

tardes aos catorze anos, tantos dias na praia aos dezesseis, entre amigos ao 

mesmo tempo tão próximos e tão distantes de mim. A solidão é um estado 

natural. Amores mudarão essa regra ao acaso. Não há como não ser ao acaso. 

Respirar a vida como se não houvesse ninguém. Até que haja. (GALERA, 

2008, p. 157) 

 

A despeito das distinções deste romance com as narrativas anteriores, a presença de 

um protagonista solitário à deriva se repete, confirmando a recorrência desses traços na obra de 

Daniel Galera. Assim, Anita, completamente perdida por diferentes situações que não consegue 

enfrentar – a crise na escrita, o suicídio da amiga, a vontade de ter um filho –, busca encontrar 

um rumo para sua vida de duas maneiras: através da viagem para outro país e através da 

literatura. Sobre o último ponto, a protagonista se encontra com outros “personagens solitários 

que procuram conectar-se, neste caso, através da criação literária” (LEHNEN, 2013, p. 181), o 

que retoma algo apresentado no conto “Será numa quinta-feira”: a arte como uma forma de se 

aliviar das pressões causadas por situações da vida contemporânea. 

 

1.3.4 Barba ensopada de sangue (2012) 

 

O quarto romance de Daniel Galera também recebeu aclamação crítica, conquistando 

o terceiro lugar do Prêmio Jabuti na categoria Romance e vencendo na categoria de melhor 

livro do ano no Prêmio São Paulo de Literatura, ambos em 2013. A narrativa é constituída por 

treze capítulos, divididos em três partes, e, de forma sucinta, nas palavras de Laura de Assis 

Souza e Silva (2017, p. 54), “conta a história de um professor de educação física que, após o 

suicídio do pai, decide morar em Garopaba, uma pequena cidade do litoral de Santa Catarina”. 

O personagem central da narrativa é o único cujo nome não é revelado ao longo de todo o 

romance e sofre de prosopagnosia, uma “incapacidade de memorizar qualquer rosto humano 

 
20 “A narrativa de Daniel Galera: mídias confundidas e relações intertextuais”, artigo publicado na Revista Raído. 
21 “Amores despedaçados: uma abordagem de Rakushisha e Cordilheira”, publicado na Revista Verbo de Minas. 



45 
 

por mais que alguns minutos” (GALERA, 2012, p. 43-44), uma doença neurológica causada, 

no caso dele, por uma anóxia perinatal: “Nasci sufocado e causou uma lesão cerebral” 

(GALERA, 2012, p. 78). 

O primeiro capítulo do romance apresenta uma conversa entre o pai e seu filho, o 

protagonista, e nele algumas informações sobre os homens da família são apresentadas. O 

personagem central é um professor de educação física, atleta de triatlo e treinador de outros 

atletas, ao contrário dos outros homens da família. O pai é um redator premiado e o irmão mais 

velho, com quem o protagonista não mantém uma boa relação, escritor. A conversa divaga 

inicialmente sobre assuntos banais tipicamente masculinos – trabalho, dinheiro, esportes, 

mulheres, carros – até que o pai narra a história de vida de seu próprio pai, Gaudério, avô do 

protagonista, e de sua morte, ocorrida sob circunstâncias estranhas no final da década de 1960 

em Garopaba. Há um destaque na fala do pai para a semelhança entre o avô e o neto, tanto na 

fisionomia quanto no temperamento. E, após passar adiante a história de seu predecessor, o pai 

anuncia que irá se matar e pede ao filho para que sacrifique sua cachorra, curiosamente chamada 

Beta.22 O diálogo entre os dois homens apresenta palavrões do início ao fim e é intercalado com 

descrições do narrador sobre o consumo de bebida dos personagens. 

O pai efetivamente comete suicídio e, nos capítulos seguintes, é narrada a mudança do 

protagonista para Garopaba durante a temporada de verão, sua adaptação na cidade e a 

investigação que ele faz da morte do avô. A partir disso, o leitor pode ver como o personagem 

começa, de certa forma, a se tornar ou a representar a figura de Gaudério, fazendo-o “renascer” 

através de seu próprio corpo. A barba é um elemento importante para a aproximação entre os 

dois, pois o protagonista a deixa crescer ao longo de muitos meses, ficando cada vez mais 

parecido com a fotografia do avô que havia recebido do pai. 

Na primeira parte, composta pelos quatro capítulos iniciais, há o diálogo entre o pai e 

filho e, nos três capítulos seguintes, a mudança do protagonista para Garopaba na véspera do 

seu aniversário de 33 anos23, e sua acomodação inicial na cidade. O personagem conhece alguns 

moradores, busca por um apartamento para alugar pelo período de um ano, procura um trabalho, 

e até começa a se relacionar amorosamente com Dália, uma mulher que conhece nos seus 

primeiros dias na cidade. Embora faça algumas perguntas iniciais sobre o avô, logo percebe que 

as pessoas da cidade não querem falar sobre Gaudério e não o auxiliam em sua investigação. 

 
22 Digo “curiosamente” porque Beta remete a um (macho) Alfa. Na biologia, Alfa é o nome dado ao animal com 

o maior status dentro de um grupo, que cuida dos outros animais do bando, principalmente das fêmeas. 
23 A idade do personagem também é significativa. Crê-se que 33 anos era a idade de Cristo quando ele ressuscitou, 

e há no romance a abordagem e muita discussão do conceito budista de “renascimento”. 
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Na segunda parte do romance, composta por cinco capítulos, a busca pelo que 

aconteceu com o avô se intensifica, entremeada de outros acontecimentos característicos de 

uma pequena cidade e da vida que o personagem constrói para si nesse lugar. O protagonista 

enfrenta muitas dificuldades no processo de investigar a história do avô, pois como o pai o havia 

alertado, Gaudério era uma figura malvista em Garopaba. Embora todos na cidade saibam quem 

o protagonista é e o que ele está procurando, pouquíssimos se dispõem a ajudá-lo, ao que ele 

desabafa em determinado momento, quando pede a ajuda de um amigo jornalista: “ninguém 

aqui sabe de porra nenhuma e na delegacia eles não vão me ajudar. O assunto é proibido por 

aqui e eu ainda não entendi por quê.” (GALERA, 2012, p. 161). Ao final dessa parte, o 

personagem encontra uma antiga namorada do avô e descobre, enfim, o que aconteceu com ele. 

Ou, pelo menos, uma possível versão do que aconteceu, já que essa mulher é a única que fala 

abertamente sobre o avô. Na versão dela, Gaudério ainda poderia estar vivo, vivendo como um 

ermitão nos morros que existem na região, fazendo jus ao próprio nome, que significa, por 

metonímia, “indivíduo sem ocupação, ocioso, inativo; vadio, malandro”; sendo que, no Rio 

Grande do Sul, o termo refere-se a um “indivíduo sem abrigo, sem pouso certo”. 

Etimologicamente, “gaudério” provém do espanhol platino, significando “homem de má vida” 

(HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 959). 

Na terceira parte do romance, com os quatro capítulos finais, o protagonista parece 

assumir a identidade do avô, utilizando todas as informações que conseguiu obter sobre ele para 

se comportar de acordo com a imagem de Gaudério. Não se sabe o quanto disso é proposital, 

pois a narração acompanha o personagem descrevendo suas ações e alguns pensamentos, sem 

explicá-las ou analisá-las com profundidade. Como acontece em “Manual para atropelar 

cachorros”, o que é importante não é verbalizado, e muitas informações devem ser inferidas ou 

intuídas pelo leitor, sendo várias as possibilidades de leitura. Nessa parte, especialmente no 

capítulo doze, a escrita apresenta um narrador em câmera que se assemelha ao estilo de autores 

estadunidenses, principalmente Ernest Hemingway, que narram com detalhes o ambiente e as 

ações dos personagens sem, contudo, deixar explícito o que se passa em suas mentes. Esse estilo 

é pautado em uma economia de linguagem e em momentos de análise psicológica lacônicos. 

Ademais, o tom realista parece descrever acontecimentos factuais, mas elementos esparsos, 

mencionados de passagem, que indicam as necessidades e/ou sensações humanas básicas – a 

fome, o cansaço, o frio, a dor que o personagem sente – tornam a narrativa duvidosa.  

Todo o romance é recortado por cenas de tom realista do cotidiano de uma cidade 

pequena, o que contribui para a construção espacial da narrativa. Também há reflexões do 

personagem central sobre algumas dessas cenas e momentos de contemplação da natureza; 
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essas passagens possuem um tom mais lírico, e contribuem para um aprofundamento na 

constituição do personagem. Há, sem dúvidas, um refinamento estilístico na escrita de Galera 

nesse romance. Muitas metáforas revelam o isolamento e a solidão do personagem, como em 

outras narrativas no autor, e há um momento específico em que o protagonista está 

completamente perdido, sem rumo, e despido até de sua humanidade. É um momento mais ao 

final do romance, no décimo segundo capítulo anteriormente mencionado, em que, após uma 

longa jornada pelos morros da região, debaixo de fortes chuvas, sentindo frio e fome, à noite, 

após um reencontro com o avô que não se sabe se realmente aconteceu ou se foi apenas um 

delírio do protagonista; nesse momento, o personagem cai de um penhasco direto no mar, e, 

dentro da água, “ele se percebe suspenso no murmúrio surdo do mar gelado, sendo embalado 

de leve pela correnteza” (GALERA, 2012, p. 369). Ao voltar à superfície, contudo, ele precisa 

enfrentar a força do mar e lutar por sua sobrevivência. Diante da violência da água e da 

escuridão que o envolve e o impede de distinguir e reconhecer o cenário ao seu redor, lê-se: “É 

um pedaço de carne insignificante, à deriva” (GALERA, 2012, p. 370). 

 

1.3.5 Meia-noite e vinte (2016) 

 

O quinto romance de Daniel Galera foi o último publicado. Considerado um “romance 

apocalíptico” por alguns críticos franceses24, o livro resgata muitos episódios da trajetória 

literária do autor, sendo o mais notório a experiência com o CardosOnLine, pois há na narrativa 

uma zine virtual, denominada Orangotango, da qual os quatro personagens centrais faziam parte 

durante a juventude. Como dito anteriormente, este romance realiza um retorno do autor à 

internet pela abordagem temática presente no texto. Ao Cândido (2017), o escritor refuta, 

apesar da inspiração colhida na própria biografia, uma possível rotulação de autoficção para a 

narrativa, afirmando que “O livro é, biograficamente, bastante próximo dessa etapa da minha 

vida [final dos anos 1990], mas eu não o acho um romance pessoal, porque as histórias desses 

personagens são bastante diferentes da minha”. 

A narrativa apresenta quatro personagens que atuam e ocupam papéis que, segundo 

Galera, “equivalem àquilo que eu e amigos meus fazíamos na Porto Alegre do final dos anos 

1990” (CÂNDIDO, 2017). Além da fanzine digital, há muitas referências à tecnologia ao longo 

do texto, “da cobertura dos protestos de junho de 2013 a conversas por WhatsApp, passando 

 
24 “Daniel Galera lança na França romance apocalíptico ‘Meia-noite e vinte’”, disponível em: 

http://www.rfi.fr/br/cultura/20190531-cultura-daniel-galera. Acesso em: 20 nov. 2019. 
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por palestras do TEDx e vídeos que viralizam na internet” (SILVA, 2017, p. 62), o que 

demonstra que muitos elementos que marcam a atualidade mais recente estão presentes na obra. 

A narrativa é polifônica, articulada por três dos personagens centrais, que assumem a 

narração ao longo do livro, alternando-se entre os capítulos e apresentando, em cada capítulo, 

o seu ponto de vista sobre suas vidas e sobre o acontecimento que causou o reencontro dos três 

muitos anos depois do final de suas juventudes: o assassinato do quarto protagonista. Curioso 

observar como há, desde Mãos de Cavalo, alguma morte que motiva a ação dos personagens 

centrais e serve como ponto de partida para as narrativas. Sobre a concepção deste romance, 

Galera afirma: 

 

Meu interesse era fazer uma espécie de análise de como as expectativas, 

sonhos e ideais da minha geração bateram de frente com a passagem do tempo 

até o momento recente. Mas fazer isso através de personagens que foram 

inventados, e de uma história que é majoritariamente fictícia. É um livro em 

que poucas coisas que são narradas de fato aconteceram. (CÂNDIDO, 2017) 

 

A presença da tecnologia é muito importante para mostrar como os ideais do final dos 

anos 1990 entraram em choque com os avanços tecnológicos e as mudanças sociais e 

ideológicas acarretadas por eles. É palpável o sentimento de frustração dos personagens com o 

rumo que suas vidas tomaram com a passagem do tempo, muito diferente daquilo que haviam 

desejado durante a juventude. Há também, ao longo do texto, muitas referências a elementos 

tanto da cultura mais erudita quanto da cultura pop e ao ambiente artístico da capital gaúcha.  

O sentimento de desencanto que parece exalar dos personagens aparenta denunciar o 

esgotamento do projeto literário que é, desde o início da produção de Galera, levado adiante 

por personagens solitários à deriva. Tendo todos eles atingido a maioridade, não parece mais 

haver a possibilidade de não agir ou de permanecer sem rumo na vida, mesmo que a única 

possibilidade que enxerguem no futuro seja catastrófica. Apesar da frustração diante do mundo 

que não é o que eles imaginavam que seria, da constante incapacidade de enfrentar 

determinadas situações de suas vidas, e da desesperança, há uma cobrança intangível para que 

eles assumam responsabilidades e enfrentem o que vier, independente de seus desejos. 

Muitas questões apresentadas ao longo do romance parecem refletir inquietações do 

próprio escritor. No início de 2019, Daniel Galera iniciou uma newsletter via e-mail intitulada 

Dentes guardados, em que envia esporadicamente alguns textos para aqueles que se 

inscreverem.25 No primeiro texto enviado, intitulado “Obsolescência”, ele revela a dificuldade 

 
25 Os textos podem ser lidos sem necessidade de realizar inscrição na newsletter através do endereço: 

https://tinyletter.com/danielgalera/archive. Acesso em: 15 jun. 2019. 
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de escrever desde a publicação de seu último romance: “faz três anos que não consigo escrever, 

e a ideia de inaugurar essa newsletter tem entre seus objetivos seguir escrevendo em um 

momento no qual me parece impossível escrever”, e considera que a escrita “já parecia 

impossível nos anos de 2014 a 2016, quando escrevi Meia-noite e vinte” (GALERA, 2019). 

Neste último romance, várias inquietações de Andrei, o personagem assassinado, que também 

era escritor, ressoa com as dificuldades que Galera apresenta com a escrita, como a sensação 

de que tudo que é escrito é quase que imediatamente considerado datado ou se torna outra coisa, 

muito diferente da coisa inicialmente pretendida. Muitos temas que o próprio Galera também 

comenta em sua newsletter e em redes sociais são objeto de interesse de seu personagem: 

 

As anotações em geral não faziam o menor sentido para mim. Uma grande 

quantidade de textos tratava da ideia de Antropoceno, a nova era geológica 

batizada em razão das marcas que o homem deixava no planeta. Artigos 

científicos sobre mudança climática, extinções em massa, efeitos da revolução 

agrícola, carbono e radioatividade alterando a atmosfera e a crosta terrestre. 

Havia um texto chamado “Uncivilization – The Dark Mountain Manifesto”, 

que pregava a reversão do processo civilizatório como o único possível 

remédio pra iminente catástrofe trazida pela modernidade. Outra pasta cheia 

de folhas se concentrava em coisas como ciborgues, inteligência artificial, 

pós-humanismo. (GALERA, 2016, p. 164) 

 

O sentimento de angústia diante da(s) catástrofe(s) é evidente e percorre todo o 

romance. Parece não haver mais um propósito nem mesmo um rumo possível, senão a 

calamidade. O extremismo que permeia a narrativa é a causa da sensação de desconforto diante 

do pessimismo quase sufocante dos protagonistas, o que leva a impressão dos personagens de 

estarem à deriva à sua última potência, de modo que se pode falar em um esgotamento desse 

traço muito utilizado pelo escritor.  

Com essas observações, concluo este percurso panorâmico da prosa de Daniel Galera. 

Nos capítulos seguintes, retomarei alguns pontos apresentados nesta primeira parte do trabalho 

e mostrarei como a solidão dos personagens e o sentimento de estar à deriva, ambos apontados 

por Leila Lehnen, estão muito relacionados às questões identitárias do gênero masculino, de 

maneira mais evidente nos dois romances selecionados para análise, de modo que pode-se 

afirmar que os personagens masculinos de Galera são homens à deriva. 
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2. MASCULINIDADE(S) EM MÃOS DE CAVALO 

 

Este segundo capítulo tem como objetivo realizar a análise do romance Mãos de 

Cavalo (2006), considerando a construção, representação e afirmação da masculinidade ao 

longo da narrativa. Para isso, o percurso empreendido será o seguinte: primeiramente serão 

feitas algumas considerações teóricas iniciais e, em seguida, a análise da narrativa será realizada 

em três tópicos que abordam a construção, representação e afirmação da masculinidade. As 

considerações iniciais englobarão a associação da questão de gênero com aspectos sociais e 

duas características intrínsecas da masculinidade: a misoginia e a homofobia, adotando como 

referencial teórico principal os textos de Sartre (2016), Vigarello (2016) e Welzer-Lang (2001). 

Em seguida, serão feitos apontamentos sobre o conceito de “masculinidade hegemônica”, 

conforme revisado por Connell e Messerschmidt (2013).  

A análise do romance efetuada em seguida está dividida em três partes. O primeiro 

tópico de análise irá considerar a construção da(s) masculinidade(s) a partir e através dos 

modelos masculinos e das diversas influências midiáticas presentes na narrativa. O segundo 

tópico irá apontar para algumas representações da masculinidade no imaginário juvenil do 

protagonista que perpassam todo o romance. O terceiro tópico de análise, por fim, irá destacar 

alguns elementos utilizados para realizar a (re)afirmação da masculinidade diante dos outros, 

sejam eles homens ou mulheres, tanto na juventude quanto na maturidade do protagonista, 

sendo eles: a prática esportiva, o consumo de drogas, a conduta sexual ativa, o uso da violência 

associado à honra masculina, e o emprego de um pensamento científico-racional. Os três 

tópicos de análise têm o trabalho de Pedro Paulo de Oliveira (2004) como a principal referência 

teórica e utilizam também a teoria de Judith Butler (2017) sobre gênero e performatividade. 

Como apresentado no capítulo anterior, Mãos de Cavalo é o segundo romance de 

Daniel Galera, tendo sido publicado pela primeira vez em 2006 pela Companhia das Letras, 

alçando o escritor ao cenário nacional. A obra acompanha a trajetória do protagonista Hermano, 

apelidado na juventude de Mãos de Cavalo, durante três fases distintas de sua vida, todas 

ambientadas em Porto Alegre. O capítulo inicial da narrativa é o único inteiramente focado em 

um evento da infância do personagem, apresentando-o como um garoto de dez anos que pilota 

a sua bicicleta em um trecho da cidade. Em seguida, alternam-se capítulos da fase adulta e da 

juventude de Hermano. A vida adulta é ambientada no início dos anos 2000, quando o 

personagem é um cirurgião plástico bem-sucedido, alpinista, pai de uma garota chamada Nara 

e marido de uma artista plástica chamada Adri, com quem vive um casamento frustrado. A 

juventude, por sua vez, é ambientada no final da década de 1980 e início de 1990, com conflitos 
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típicos dessa fase da vida, e remontam a um acontecimento traumático de grande importância 

na trajetória do personagem: o assassinato de um jovem morador do bairro em que vivia.  

Os capítulos sobre a vida adulta envolvem o período das 6h08 até às 8h04 de uma 

manhã de sábado, em que o protagonista está dirigindo pelas ruas da cidade, a caminho de uma 

expedição de alpinismo que não se realiza, e são preenchidos com recordações do personagem 

sobre diversos acontecimentos de sua vida desde o evento traumático que marcou sua 

adolescência. Nessa fase o protagonista possui 30 anos. Os capítulos sobre a juventude, por sua 

vez, envolvem situações específicas que ocorreram ao longo do período de, aproximadamente, 

um ano, quando o personagem tinha 15 anos. Alguns capítulos da fase juvenil também 

apresentam flashbacks para outros momentos de sua infância. Leila Lehnen (2013, p. 176) 

aponta que “o romance está narrado integralmente no presente do indicativo, aludindo a uma 

fluidez entre passado e presente”, ao que Jeremy Lehnen (2016) complementa com a afirmação 

de que o tom da narrativa é nostálgico. Essas considerações demonstram a importância da 

memória do personagem na construção do romance. 

Todos os capítulos são narrados em terceira pessoa e, durante a maior parte da 

narrativa, a onisciência do narrador se limita aos pensamentos, sentimentos e às fantasias de 

Hermano. No entanto, o narrador às vezes se afasta e acompanha o protagonista como uma 

câmera, de modo que o leitor tenha contato com a realidade na qual o personagem está inserido. 

Também há momentos em que o ponto de vista narrativo é alterado, afastando-se de Hermano 

e adotando a visão de outro personagem, ainda que brevemente. De todo modo, ao longo do 

romance o leitor tem maior acesso à visão dos fatos, sentimentos e pensamentos do 

protagonista, ainda que tenha ocasionalmente acesso a um olhar mais impessoal e/ou afastado. 

Em suma, ao longo do romance predomina a matéria narrada pela visão de Hermano. 

Com essa grande proximidade da descrição narrativa ao personagem, a impressão é de 

que o leitor tem acesso a tudo que o protagonista sente e pensa. No entanto, como ocorre no 

conto “Manual para atropelar cachorros”, analisado anteriormente, o discurso costuma ser 

mascarado. Diferentemente do modo como a dissimulação é operada no conto mencionado, em 

Mãos de Cavalo o que os personagens realmente sentem e pensam é ocultado por trás do que é 

esperado que eles digam, façam ou raciocinem, sempre seguindo normas sociais tacitamente 

estabelecidas. O narrador não interfere no modo como Hermano pensa, e se ao longo da 

narrativa mudanças na narração do posicionamento do personagem podem ser percebidas, é 

porque ele próprio alterou sua percepção sobre a realidade em que está inserido. Em outras 

palavras, é o próprio personagem quem se desmascara e apresenta suas contradições, de modo 

que o narrador, mesmo nos momentos de narração onisciente, se comporta como um observador 
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imparcial, atuando como uma câmera. Essa estratégia narrativa é significativa pois contribui 

para deixar mais explícita a performance do personagem ao longo de todo o romance. 

Além disso, apesar do tom realista, que, como indicado no primeiro capítulo, é 

característico da escrita de Daniel Galera, há muitas interferências da fantasia, influenciada por 

produtos midiáticos, na narrativa. Há diversos momentos em que as fantasias de Hermano são 

narradas como se o personagem estivesse assumindo um papel heroico em um filme de ação, e 

em algumas passagens, principalmente ao final do romance, o relato se torna duvidoso, pois 

não é possível afirmar o quanto dele é alterado pela imaginação do protagonista. Como o 

narrador não interfere na percepção do personagem, os “momentos heroicos” de Hermano são 

dramatizados e apresentados como cenas cinematográficas, o que revela a performance do 

protagonista, que interpreta um outro papel, muito diferente de quem ele é, mais adequado aos 

padrões masculinos veiculados nos produtos midiáticos que consome e adotados em seu círculo 

social. As fantasias do personagem estão, portanto, diretamente associadas à inadequação de 

Hermano aos padrões masculinos social e midiaticamente idealizados e à sua tentativa de 

construir uma identidade diferente para si, mais alinhada ao modelo masculino que ele valoriza 

desde a juventude. Leila Lehnen (2013, p. 176) aponta que “a discrepância entre o desejo do 

protagonista de se mostrar invulnerável às vicissitudes físicas e emocionais e sua inerente 

fragilidade” é o fio condutor do romance. A tentativa de Hermano de se adequar a um 

determinado modelo de masculinidade é, portanto, um dos conflitos centrais do romance.  

Ao longo da narrativa, Hermano busca se reconhecer e ser reconhecido como homem, 

apesar de sua incapacidade em se adequar completamente ao padrão hegemônico de 

masculinidade valorizado em seu contexto social. Como pretendo demonstrar com a análise do 

romance, é possível observar a tentativa do protagonista de se adaptar a um padrão de 

masculinidade muito distante de sua realidade subjetiva, principalmente através de suas 

fantasias juvenis, que o acompanham até a idade adulta, e das consequentes performances que 

ele efetua para torná-las “reais”. Dessa forma, o desenvolvimento da identidade do personagem 

está fortemente vinculado a questões de gênero, e, considerando que “o gênero é uma espécie 

de imitação persistente, que passa como real” (BUTLER, 2017, p. 9), pode-se perceber como 

Hermano tenta representar uma masculinidade que não condiz com sua subjetividade.  

Ao longo deste capítulo mostrarei diferentes maneiras como o personagem do romance 

tenta (re)elaborar a sua identidade, através de diversas performances alinhadas a diferentes 

aspectos de um modelo idealizado de masculinidade. Antes de iniciar a análise da narrativa, 

contudo, farei algumas considerações iniciais sobre o conceito de masculinidade. 
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2.1 Considerações sobre a masculinidade 

 

Tendo em mente que os conceitos e preceitos de gênero são “estabelecidos como um 

conjunto objetivo de referências” que “estruturam a percepção e a organização concreta e 

simbólica de toda a vida social” (SCOTT, 1995, p. 88), pode ser observado que princípios 

comportamentais considerados adequados para sujeitos masculinos estiveram presentes em 

todas as diferentes sociedades ao longo da história. Na Grécia Antiga, o conceito de andreía, 

conforme aponta Maurice Sartre (2013, p. 20), “designa o homem não como espécie humana, 

mas como macho”, e possui em seu âmago a “noção de coragem física, primeiramente aquela 

demonstrada em campo de batalha, mas que não é mais exatamente a demonstração da bravura 

e da força brutal do herói homérico, já que o combate hoplita impõe ordem e disciplina”. O 

conceito estabelece os valores consagrados aos cidadãos, que deveriam demonstrar sua audácia 

na adversidade, obstinação no infortúnio e bravura nos campos de batalha. Nessa sociedade, 

embora a andreía estivesse comumente associada aos homens, mulheres também poderiam 

manifestá-la, sendo Electra um exemplo disso. 

No contexto da Grécia Antiga, além de ser exposta na guerra e em ocasiões políticas, 

a andreía, que reunia todas as qualidades que o homem-cidadão apresentava, também se 

manifestava em outros domínios, como o doméstico e sexual, mas o discurso social privilegiava 

“aquilo que depende do domínio público, aquilo que se realiza diante dos olhos de todos” 

(SARTRE, 2016, p. 21). Dessa forma, a educação, ou a “coerção social”, dos meninos estava 

muito mais voltada para a “reprodução de um modelo de polités homologada pela comunidade 

do que pelo desabrochamento intelectual e físico do indivíduo” (SARTRE, 2016, p. 22). Em 

outras palavras, o ensino de comportamentos sancionados aos sujeitos masculinos estava 

intimamente interligado aos ideais comunitariamente estabelecidos e defendidos, pois o 

funcionamento da pólis e o bem-estar social dependia disso. Isso indica o caráter 

predominantemente social e relacional do conjunto de normas estabelecido para os homens, o 

que corrobora com as observações de Joan Scott (1995, p. 72) sobre o conceito de gênero e de 

seu “caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo”. 

Georges Vigarello (2016, p. 11) afirma que “a andreía grega, com suas referências à 

guerra, à bravura, à dominação sexual, é um quadro valorativo” que prestigia “aquele que 

representa da melhor forma possível, ou maximamente, o masculino”. O pesquisador destaca 

que o tema grego é um modelo que atravessa o tempo, além de ser  
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uma matriz, um cruzamento de polos tornados outros tantos pelos polos 

fundadores: a força unida à coragem, a afirmação pessoal unida ao domínio 

sexual, um modo de reconhecimento, enfim, unido a um modo de formação. 

O que permite ainda hierarquizar: estigmatizar os “covardes”, por exemplo, 

os indecisos, os “medrosos”, insistir sempre sobre a necessidade de fortificar 

e de educar. (VIGARELLO, 2016, p. 11) 

 

No Império Romano foi desenvolvido o conceito de virilitas, ou “virilidade”, muito 

próximo da concepção grega da andreía. O termo romano persistiu ao longo do tempo, 

indicando “princípios de comportamentos e de ações designando, no Ocidente, as qualidades 

do homem concluído, [...] o mais ‘perfeito’ do masculino” (VIGARELLO, 2016, p. 11). Em 

diferentes momentos, e com características distintas que correspondem aos ideais socialmente 

valorizados nos variados contextos histórico-sociais, a virilidade pode ser observada nos 

guerreiros da antiguidade, nos cavaleiros e nobres medievais, em algumas camadas sociais da 

modernidade e mesmo em grupos sociais e produções midiáticas contemporâneas que resgatam 

valores tradicionais da virilidade. É preciso, ressalto, destacar que “a atribuição da diferença é 

sempre historicamente contingente – ela é dependente de uma situação e de um momento 

particulares” (LOURO, 2013, p. 50), portanto não se pode falar de uma virilidade, única, 

universal e incontingente, mas de diferentes expressões desse conceito ao longo do tempo, em 

contextos distintos. Também é preciso ter em mente que a virilidade inevitavelmente interage 

e se inter-relaciona com outros elementos presentes nos ambientes em que se apresenta. 

O conceito de masculinidade, por sua vez, é moderno26, e está intimamente relacionado 

às diversas instituições que se consolidaram na mesma época, como os exércitos nacionais, a 

família nuclear alinhada aos ideais burgueses e valores de classe média, a ciência filiada aos 

ideais de racionalidade propostos pelo movimento iluminista, entre outros. Pedro Paulo de 

Oliveira (2004, p. 19) aponta que “esses fatores, ao lado de outros, se imbricam e se influenciam 

reciprocamente, sendo decisivos [...] para a modelação do moderno ideal masculino”.27  

A respeito da relação entre valores masculinos e valores sociais, duas afirmações são 

de destaque. A primeira, de que “a masculinidade se expressa como um mito efetivo da 

sociedade moderna”, só sendo possível “entender o valor social que a masculinidade possui no 

momento em que pudermos entender sua imbricação com outros ideais societários e outros 

sistemas simbólicos” (OLIVEIRA, 2004, p. 20), da mesma forma como só é possível 

 
26 Ou seja, o conceito foi estabelecido após a Revolução Francesa e a Revolução Industrial e foi influenciado pelas 

mudanças sociais que esses eventos acarretaram à organização humana, sendo alguns dos principais: a ascensão 

da burguesia, a consolidação dos Estados nacionais e o desenvolvimento do capitalismo. 
27 O primeiro capítulo do trabalho de Pedro Paulo de Oliveira (2004), que reflete sobre a modelação da 

masculinidade na modernidade, é fortemente embasado nas pesquisas de George Mosse. Este afirma que o 

“estereótipo masculino” foi uma influência decisiva na constituição do “modelo moderno de masculinidade”. 
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compreender os conceitos que precederam a masculinidade, como a andreía e a virilitas, além 

de outros conceitos vinculados a diferentes padrões masculinos28, em associação aos ideais 

socialmente estimados em seus contextos. A segunda afirmação significativa é a de que “a 

modernidade e a valorização de características assumidas como masculinas andam juntas” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 21), pois essa relação entre um ideal masculino e o bom funcionamento 

da(s) sociedade(s) não é nova, tendo apenas sido atualizada com a ascensão da burguesia para 

se adequar aos ideais e valores estimados na modernidade e na contemporaneidade. 

No período moderno, como em épocas passadas, porém talvez de forma mais 

acentuada29, “o masculino é, ao mesmo tempo, submissão ao modelo e obtenção de privilégios 

do modelo” (WELZER-LANG, 2001, p. 464). A respeito dessa afirmação é importante fazer 

uma ressalva. Inúmeros trabalhos sobre a condição masculina adotam um posicionamento 

vitimário, colocando os homens em posição de fragilidade, sugerindo que eles também são 

vítimas da estrutura que garante a hegemonia masculina. Apesar de verídica, tal constatação 

não anula o fato de que são os homens os maiores beneficiados pelas estruturas sociais vigentes. 

Oliveira (2004, p. 182) aponta que trabalhos de cunho vitimário normalmente adotam uma 

tríade conceitual, “formada por argumentos psicologizantes, paradigma funcionalista de papéis 

sexuais e críticas à estrutura de produção capitalista”. Isso abriu perspectivas “para que se 

pudesse avaliar a masculinidade como uma condição aflitiva, infortunada, angustiante”, e 

possibilitou uma inversão da crença popular, adotando uma visão em que “o verdadeiro sexo 

frágil passou a ser o homem”. O pesquisador indica, ao que estou de acordo, que “antes de ser 

vítima, o homem é beneficiário do sistema de gênero vigente”, e que “se há a possibilidade de 

enxergar opressão para os homens no modelo desse sistema, isso ocorre devido ao fato de 

sempre existirem custos para se estar no topo” (OLIVEIRA, 2004, p. 190).30  

Retomando a discussão sobre o modelo moderno de masculinidade, dois traços são 

marcantes: a misoginia e a homofobia.31 Considerando que “o gênero é sempre relacional, e os 

padrões de masculinidade são socialmente definidos em oposição a algum modelo (quer real 

ou imaginário) da feminilidade” (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, p. 265), é notório 

 
28 Como a definição de “ser homem”, ubudoda, para os trabalhadores das minas de ouro da África no Sul do final 

do século 19 e durante o século 20, estudada por T. Dunbar Moodie. A definição de ubudoda e o trabalho de 

Moodie são comentados por Raewyn Connell e Rebecca Pearse (2015, p. 58-63). 
29 Considerando que as teorias do gênero se constituíram nas metrópoles europeias e se espalharam pelo Ocidente 

adquirindo sua forma moderna na segunda metade do século 19, como apontam Connell e Pearse (2015). 
30 Esse pensamento corrobora com a afirmação de que “se os homens são superiores, a superioridade demanda 

coisas. Ela faz esperar gestos e sabedorias. Afinal, noblesse oblige.” (DAMATTA, 2010, p. 147). 
31 Essas duas características são integrantes do “estereótipo masculino” apresentado por Mosse (1998). Além delas, 

poderiam ser incluídos também o falocentrismo e a heterossexualidade compulsória, conceitos que estão presentes 

nos trabalhos de diversas pensadoras feministas, como Adrienne Rich, Monique Wittig e Judith Butler.  
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como na criação de meninos a mensagem dominante é a de que “ser homem é ser diferente do 

outro, diferente de uma mulher” (WELZER-LANG, 2001, p. 463), e de como há um incentivo 

ao afastamento dos sujeitos masculinos de tudo que pode ser associado à feminilidade. Esse 

pensamento ratifica a afirmação de que “o percurso de constituição da identidade masculina é 

marcado por uma repulsa a qualquer traço feminino, portanto por um afastamento do homem 

de tudo que nele possa se manifestar como não masculino” (OLIVEIRA, 2004, p. 215).  

É usual e recorrente o discurso de que “ser homem é ser diferente do outro, diferente 

de uma mulher”. E, para marcar essa diferença, o ensino dado aos jovens meninos é o de que 

eles devem “aprender a aceitar o sofrimento – sem dizer uma palavra e sem ‘amaldiçoar’ – para 

integrar o círculo restrito dos homens” (WELZER-LANG, 2001, p. 463). A expressão da 

maioria dos sentimentos é vista como “fraqueza”, associada ao universo feminino, e “na 

socialização masculina, para ser um homem, é necessário não ser associado a uma mulher. O 

feminino se torna até o pólo de rejeição central, o inimigo interior que deve ser combatido sob 

pena de ser também assimilado a uma mulher e ser (mal) tratado como tal” (WELZER-LANG, 

2001, p. 465). O caráter misógino da formação masculina é, portanto, evidente, e os meninos 

são ensinados, desde tenra idade, a reprimir tudo que pode ser associado ao feminino “para estar 

no mesmo nível que os outros [homens] e depois para ser o melhor. Para ganhar o direito de 

estar com os homens ou para ser como os outros homens” (WELZER-LANG, 2001, p. 463). 

O caráter homofóbico do modelo moderno de masculinidade está intimamente 

associado à repulsa a tudo que envolve a feminilidade. Oliveira (2004, p. 54) aponta que a 

homossexualidade “sempre foi tida como algo não natural e representava uma ameaça à família 

e ao casamento”, e, na preocupação frequente que consistia em transformar o garoto em homem, 

“o medo da imaturidade contava menos que o temor da afeminação, que só seria rechaçada, 

primeiramente, com a aquisição de certo padrão físico e, depois, através de uma adequação 

moral, que deveria culminar com a consagração do casamento”.  

Esse modelo de masculinidade, portanto, exerce como um de seus papéis a preservação 

da família nuclear burguesa, consagrada através do casamento. O caráter conservador desse 

modelo é significativo, pois a “masculinidade patenteou-se na modernidade como símbolo de 

um ideal de permanência, que mantinha a vida social, a família e todas as tradições contra a 

loucura e o ritmo infernal das mudanças típicas da sociedade industrial” (OLIVEIRA, 2004, p. 

48). Em suma, pode-se apontar que o modelo moderno de masculinidade está intimamente 

interligado às demais instituições e estruturas sociais; possui como traços característicos a 

misoginia e a homofobia; e apresenta um caráter conservador diante de um mundo 

desestabilizado que começa a passar por mudanças cada vez mais constantes.  
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2.1.1 Masculinidade hegemônica 

 

O conceito de “masculinidade hegemônica”, altamente influenciado pelo conceito de 

“hegemonia” de Antonio Gramsci, foi formulado na década de 1980 por R. Connell, 

compreendendo esse tipo específico de masculinidade “como um padrão de práticas que 

possibilitou que a dominação dos homens sobre as mulheres continuasse” e que se “distinguiu 

de outras masculinidades, especialmente das masculinidades subordinadas” (CONNELL; 

MESSERSCHMIDT, 2013, p. 245). Embora não tenha sido (e continue não sendo) assumida 

por uma grande quantidade de homens, a masculinidade hegemônica é considerada normativa 

ao incorporar “a forma mais honrada de ser um homem”, exigindo “que todos os outros homens 

se posicionem em relação a ela”, e legitimando ideologicamente “a subordinação global das 

mulheres aos homens” (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, p. 245). Ademais, 

 

Homens que receberam os benefícios do patriarcado sem adotar uma versão 

forte da dominação masculina podem ser vistos como aqueles que adotaram 

uma cumplicidade masculina. Foi em relação a esse grupo, e com a 

complacência dentre as mulheres heterossexuais, que o conceito de 

hegemonia foi mais eficaz. A hegemonia não significava violência, apesar de 

poder ser sustentada pela força; significava ascendência alcançada através 

da cultura, das instituições e da persuasão. (CONNELL; 

MESSERSCHMIDT, 2013, p. 245, grifo meu) 

 

A masculinidade hegemônica, desde sua formulação, “passou de um modelo 

conceitual com uma base empírica bastante restrita para um quadro vasto muito usado nas 

pesquisas e nos debates sobre homens e masculinidades”, sendo “aplicado em contextos 

culturais diversos e a uma gama considerável de questões” (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 

2013, p. 249). Desse modo, o conceito pode ser utilizado para examinar as relações 

interpessoais de diferentes contextos, considerando as interseccionalidades das identidades e 

estruturas sociais. A pretensão, afinal, é a de entender o gênero e, mais especificamente, a 

masculinidade, como elemento constituinte da identidade de um indivíduo, considerando que 

todos sujeitos possuem “identidades plurais, múltiplas; identidades que se transformam, que 

não são fixas ou permanentes, que podem, até mesmo, ser contraditórias” (LOURO, 2013, p. 

28). Com isso em mente, é importante observar que 

 

A masculinidade não é uma entidade fixa encarnada no corpo ou nos traços 

da personalidade dos indivíduos. As masculinidades são configurações de 

práticas que são realizadas na ação social e, dessa forma, podem se diferenciar 

de acordo com as relações de gênero em um cenário social particular. 

(CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, p. 250) 
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O que é valorizado socialmente, as regras tácitas que garantem o funcionamento de 

diferentes sociedades em variados contextos geográficos e em momentos políticos diversos 

estão, portanto, habitualmente associadas ao ideal masculino. Esse ideal deve ser pensado de 

acordo com uma matriz heterossexual, comumente adotada em diferentes conjunturas sociais, 

que pressupõe  

 

uma unidade de experiência, de sexo, gênero e desejo, quando se entende que 

o sexo, em algum sentido, exige um gênero – sendo o gênero uma designação 

psíquica e/ou cultural do eu – e um desejo – sendo o desejo heterossexual e, 

portando, diferenciando-se mediante uma relação de oposição ao outro gênero 

que ele deseja. A coerência ou a unidade internas de qualquer dos gêneros, 

homem ou mulher, exigem assim uma heterossexualidade estável e 

oposicional. Essa heterossexualidade institucional exige e produz, a um só 

tempo, a univocidade de cada um dos termos marcados pelo gênero que 

constituem o limite das possibilidades de gênero no interior do sistema de 

gênero binário oposicional. Essa concepção do gênero não só pressupõe uma 

relação causal entre sexo, gênero e desejo, mas sugere igualmente que o desejo 

reflete ou exprime o gênero, e que o gênero reflete ou exprime o desejo. 

(BUTLER, 2017, p. 52, grifo da autora) 

 

Dessa forma, o que caracterizaria um homem ou uma mulher “ideal” seria a 

“continuidade causal entre sexo, gênero e desejo, seja como um paradigma expressivo 

autêntico, no qual se diz que um eu verdadeiro é simultânea ou sucessivamente revelado no 

sexo, no gênero e no desejo” (BUTLER, 2017, p. 52).  

Além disso, na definição de uma masculinidade hegemônica, é preciso considerar as 

próprias distinções existentes dentro das sociedades, regidas pelos marcadores sociais da 

diferença – de classe, de gênero, de geração, de raça/etnia, de orientação sexual –, que geram 

situações de desigualdade e opressão, e que, portanto, também interferem nas configurações 

dos modelos masculinos adotados culturalmente.32 Vale destacar que “nem sempre o 

hegemônico ou o que é considerado ‘normal’ constitui maioria numérica, mas antes maioria 

ideal, na condição de valor socialmente reconhecido, tomado como padrão para (des)qualificar 

aqueles que não o atingem” (OLIVEIRA, 2004, p. 53). Embora se possa falar de um 

 
32 Para exemplificar esse ponto, Pedro Paulo de Oliveira (2004, p. 207-208) indica, considerando as diferenças de 

classe, que “em alguns segmentos dos estratos médios e altos se confirma uma mudança em direção ao relaxamento 

das prescrições coercitivas para o gênero masculino”, enquanto nos setores populares “a masculinidade ainda se 

apresenta como uma série de injunções integradoras capazes de fornecer identidade e apoio, provendo sentido de 

inserção social através de um conjunto de comportamentos socialmente prescritos e valorizados, além de funcionar 

também como um signo de distinção e poder”. Para respaldar essa afirmação, Oliveira retoma o trabalho de Valdés 

e Olavarría (1998, p. 17), que aponta que “entre os homens dos setores populares há uma maior ênfase no homem 

como autoridade do lar, chefe de família, em seus atributos de provedor e na heterossexualidade (heterossexismo) 

das masculinidades. Nos setores médios altos, em lugar disso, se outorga maior força ao fato de que o homem é 

ativo, desafia seu meio, trata de conquistá-lo e ter êxito; aqui se dá algum realce aos componentes femininos da 

masculinidade e a uma heterossexualidade mais compreensiva em relação a outras orientações”. 
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“estereótipo masculino” que perpassa a história, é difícil definir com precisão os valores 

associados ao padrão masculino “ideal”, pois eles são muito variáveis. No entanto, há a 

repetição de alguns traços característicos, como a misoginia e homofobia, em diferentes 

contextos históricos e sociais. Além disso,  

 

as masculinidades hegemônicas podem ser construídas de forma que não 

correspondam verdadeiramente à vida de nenhum homem real. Mesmo assim 

esses modelos expressam, em vários sentidos, ideais, fantasias e desejos muito 

difundidos. Eles oferecem modelos de relações com as mulheres e soluções 

aos problemas das relações de gênero. Ademais, eles se articulam livremente 

com a constituição prática das masculinidades como formas de viver as 

circunstâncias locais cotidianas. Na medida em que fazem isso, contribuem 

para a hegemonia na ordem de gênero societal. (CONNELL; 

MESSERSCHMIDT, 2013, p. 253) 

 

É preciso ter em mente que “a masculinidade hegemônica não é uma forma 

autorreprodutora”, e que para “sustentar um dado padrão de hegemonia é necessário o 

policiamento de todos os homens, assim como a exclusão ou o descrédito das mulheres.” 

(CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, p. 260). Novamente, há a ratificação do caráter 

intimamente relacional e social da masculinidade, que só pode ser instaurada a partir e através 

do consentimento coletivo de homens, independentemente de seu posicionamento na hierarquia 

masculina, e de mulheres, que são subjugadas para manter a ordem de gênero. A cumplicidade 

ao padrão hegemônico não requer a conformação dos sujeitos a ele, mas não há como manter 

um modelo exemplar sem a participação de todos, principalmente daqueles que não se adequam 

a ele. Afinal, como demonstra Butler (2017), é o sujeito considerado abjeto, o que está “fora”, 

que garante a fronteira, a estabilidade e a coerência daqueles que estão “dentro” do padrão.   

Atualmente, em debates sobre gênero e sexualidade, realizados em grupos de estudos 

acadêmicos, coletivos feministas e em múltiplos espaços virtuais, fala-se muito sobre uma 

“masculinidade tóxica”, mas essa concepção não está necessariamente relacionada à 

masculinidade hegemônica. Diversas formas de expressão masculina podem ser “tóxicas” sem 

corresponderem à norma hegemônica de determinado contexto histórico e social. Além disso, 

todos os homens são capazes de apresentar comportamentos socialmente considerados tóxicos, 

independentemente de sua posição na “hierarquia masculina”, e é sempre importante considerar 

as condições de vida real e as forças que sustentam a(s) cultura(s) de diferentes grupos sociais. 

De todo modo, reitero que são pouquíssimos os homens que se adequam completamente às 

normas da masculinidade hegemônica de seus contextos, pois esse tipo de masculinidade é 

altamente idealizado e de difícil correspondência empírica.  
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É importante destacar a maleabilidade da “masculinidade hegemônica”, que varia de 

um grupo social para outro, além de considerar diversos fatores da cultura e o contexto de cada 

grupo, e observar como o conceito de “masculinidade tóxica” parece solidificar diversos 

elementos socialmente vistos como negativos em uma concepção única de masculinidade, 

desconsiderando as variações culturais e contextuais, tornando a masculinidade o inimigo 

central a ser combatido e destruído. Como afirma Michael Salter (2019),  

 

O conceito de masculinidade tóxica encoraja a suposição de que as causas da 

violência masculina e outros problemas sociais são os mesmos em toda parte 

e, portanto, que as soluções também são as mesmas. Mas, como Connell e sua 

coorte passaram anos demonstrando, as realidades materiais são importantes. 

Embora temas de violência, direito e sexismo se repitam nas comunidades, 

eles aparecem de maneira diferente em lugares diferentes.33 

 

Ressalto que “certas masculinidades são socialmente mais centrais ou mais associadas 

com autoridade e poder social do que outras”, de modo que “o conceito de masculinidade 

hegemônica presume a subordinação de masculinidades não hegemônicas.” (CONNELL; 

MESSERSCHMIDT, 2013, p. 262-263). A subordinação de outros homens, classificados como 

“subalternos” por Michael Kimmel34, faz parte da preservação da hegemonia masculina. Por 

fim, é preciso ter em vista que “qualquer estratégia de manutenção do poder é mais comumente 

envolvida na desumanização de outros grupos e num correspondente definhamento da empatia 

e do envolvimento emocional subjetivo” (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, p. 271).  

 

2.2 Construção da(s) masculinidade(s) no romance 

 

Mãos de Cavalo é dividido em 14 capítulos, sendo o primeiro focado em um evento 

da infância de Hermano, quando ele tinha 10 anos, que será comentado posteriormente, e 

alternando em seguida os seis capítulos da fase adulta com os sete capítulos da fase juvenil. O 

terceiro capítulo do romance, e o primeiro que apresenta a adolescência do protagonista, 

intitulado “O Bonobo”, é iniciado com a descrição minuciosa da Esplanada, um loteamento 

residencial que “operava na psicologia de seus moradores como algo muito mais imponente, 

como o nome de um verdadeiro bairro” (GALERA, 2010, p. 32).  

 
33 “The concept of toxic masculinity encourages an assumption that the causes of male violence and other social 

problems are the same everywhere, and therefore, that the solutions are the same as well. But as Connell and her 

cohort have spent years demonstrating, material realities matter. While themes of violence, entitlement, and sexism 

recur across communities, they show up differently in different places”. Tradução minha. 
34 KIMMEL, Michael S. A produção simultânea de masculinidades hegemônicas e subalternas. Horizontes 

Antropológicos, Porto Alegre, ano 4, n. 9, p. 103-117, out. 1998. 
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Como indicado no capítulo anterior, o estilo descritivo de Daniel Galera é uma das 

principais marcas de sua escrita. E, ao longo do romance, as indicações temporais e geográficas 

são muito bem marcadas, de modo que é possível constituir uma linha temporal dos 

acontecimentos narrados e acompanhar os percursos realizados pelo protagonista utilizando um 

mapa da cidade de Porto Alegre. Ao contrário da tradição dos romances realistas, que 

estabeleceu a nomeação dos personagens como uma de suas características35, Galera nega a 

seus personagens, exclusivamente os masculinos, “a marca mais segura e modesta da identidade 

pessoal: o rótulo que nos faz existir nos registros do estado civil e nos acolhe, como 

protagonistas ou figurantes, nas fileiras da sociedade e da história” (CITATI, 1996, p. 147).  

Além de Hermano, poucos são os personagens masculinos nomeados. A maioria é 

tratada por apelidos que estão associados a aspectos físicos, possíveis semelhanças com 

personalidades midiáticas conhecidas ou alguma outra característica marcante. Em determinado 

momento da fase adulta, o protagonista reconhece que os apelidos “soavam absurdos e 

estranhos” (GALERA, 2010, p. 105), e a variedade deles é grande: Pedreiro, Uruguaio, Bolita, 

Wagner Montes, Nêgo Cromado, Palhação, Mononucleose, Livramento, Selvagem; e não se 

restringem aos personagens mais jovens, pois há inclusive um adulto, contrabandista e pai de 

um dos garotos do bairro, que é tratado pelo apelido de Cara Magra.  

Apesar da voz narrativa tratar o protagonista pelo nome, todos os jovens personagens 

da Esplanada o chamam apenas pelo apelido de Mãos de Cavalo, que remete ao seu porte físico: 

alto, com braços compridos e mãos grandes. A despersonalização dos meninos é evidente e 

contrasta com as personagens femininas, que são quase todas nomeadas36, apesar da afirmação 

de que “ninguém na Esplanada escapava de apelidos” (GALERA, 2010, p. 34). Nesse trecho 

fica nítido como apenas os garotos eram considerados “alguém” no bairro, apesar da 

contradição de não apresentarem nomes próprios e serem conhecidos apenas pelos apelidos. 

Esse aspecto é retomado pelo próprio protagonista no penúltimo capítulo de sua fase 

adulta, em que afirma não se lembrar do nome real de nenhum amigo do bairro e reflete: 

“Engraçado que só os meus amigos tinham apelidos, mas as gurias nunca. A gente chamava 

todas pelo nome” (GALERA, 2010, p. 158). A própria mãe do protagonista, personagem 

coadjuvante que pouco aparece na narrativa e não apresenta uma relação muito próxima com o 

 
35 “[...] nas palavras de Hobbes, ‘os nomes próprios trazem à mente uma única coisa; os universais lembram muitas 

a todos’. Os nomes próprios têm exatamente a mesma função na vida social: são a expressão verbal da identidade 

particular de cada indivíduo. Na literatura, foi o romance que estabeleceu essa função” (WATT, 2010, p. 19). 
36 Uma exceção é a mãe de Isabela, que só aparece em um capítulo, e algumas outras personagens que são apenas 

mencionadas, como a mãe de Bonobo e de Naiara. A única personagem feminina que apresenta nome e sobrenome 

é a esposa de Hermano em sua fase adulta: Adriane Weissmann (GALERA, 2010, p. 53), renomada artista plástica. 
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filho, é tratada pelo nome: Samara (GALERA, 2010, p. 92). O mesmo não acontece com o pai, 

que também aparece pouco e/ou é apenas mencionado em algumas passagens.  

É interessante questionar o motivo do tratamento de todos os personagens masculinos 

por cognomes. Uma análise possível é a de que os apelidos, além de serem um índice de 

pertencimento ao grupo dos meninos, seriam uma espécie de “máscara social” que protegeria a 

verdadeira identidade dos personagens e as “falhas” de suas subjetividades, associadas à 

aspectos relacionados ao universo feminino, considerando o caráter misógino da 

masculinidade. Isso apontaria para a tentativa, de todos os rapazes, de se adequarem à normas 

masculinas dominantes que interferem em suas interações sociais através da representação e/ou 

performance de papéis mais alinhados ao ideal masculino vigente.  

O primeiro garoto do bairro a ser apresentado na fase juvenil do protagonista, contudo, 

é o único que possui nome e sobrenome, além de uma lista de apelidos: Morson Manera, mais 

tratado como Morsa. Juntamente com Mãos de Cavalo e Bonobo37, ele constitui a tríade dos 

personagens centrais da fase juvenil que, curiosamente, são apelidados com nomes de animais.  

A nomeação de Morsa é significativa, pois ele é o pária do bairro por ser fisicamente semelhante 

ao animal que o apelida e por não se envolver com as atividades realizadas pelos outros rapazes, 

ficando sozinho e se entretendo com jogos de computador. Além disso, ele é o único garoto que 

pertence a uma família com maior poder aquisitivo, o que o separa dos demais. A exclusão do 

rapaz é explícita: 

 

Toda turma de amigos em fase de crescimento parece extrair uma espécie de 

energia coesiva da segregação cruel de um ou mais de seus componentes. Na 

Esplanada, o elemento segregado era o Morsa. Com exceção dos jogos de 

futebol e das visitas à sua casa para conhecer jogos de computador, o Morsa 

era alvo de exclusão e chacota constante. (GALERA, 2010, p. 82) 

 

Nas interações sociais masculinas, especificamente na comunidade juvenil 

apresentada no romance, ninguém quer ser excluído e maltratado ou, pior, tratado com piedade, 

pois “a piedade costuma ser prelúdio para o desprezo” (GALERA, 2010, p. 83), como Morsa, 

que “nunca tinha feito nada de errado pra ninguém. Não era burro, se virava no futebol. Mas 

padecia daquela fraqueza insondável que torna certas pessoas impopulares, alvo de um escárnio 

sem sentido algum” (GALERA, 2010, p. 83). A ridicularização, contudo, interpretada à luz das 

reflexões sobre a masculinidade, tem muito sentido. Morsa é visto pelos garotos da Esplanada 

 
37 O bonobo é uma espécie de macaco, também conhecido como chimpanzé-pigmeu, e é popularmente conhecido 

por seus altos níveis de comportamento sexual. Os bonobos têm relações tanto heterossexuais quanto 

homossexuais para apaziguar os conflitos, adquirir status social, afeto, excitação e para redução do estresse. 



63 
 

como diferente, como o “outro” que não se adequa aos aspectos masculinos socialmente 

valorizados, estando em um nível muito inferior da hierarquia masculina e mais próximo das 

mulheres, o que justificaria as chacotas e a exclusão da qual ele é alvo. Afinal,  

 

a concepção fortemente polarizada dos gêneros esconde a pluralidade 

existente em cada um dos pólos. Assim, aqueles homens que se afastam da 

forma de masculinidade hegemônica são considerados diferentes, são 

representados como o outro e, usualmente, experimentam práticas de 

discriminação ou subordinação. (LOURO, 2013, p. 48, grifos da autora) 

 

Além da “fraqueza insondável”, que aponta para o caráter passivo e submisso do 

personagem, incondizente aos ideais masculinos de atividade e dominação adotados pelos 

demais meninos, o porte físico de Morsa é “inadequado”. Sobre isso, é preciso considerar que 

“o corpo tem um papel crucial na constituição da identidade de gênero contemporânea, sendo 

um elemento central na constituição do sujeito” (GROSSI, 2004, p. 10), e que na modernidade 

“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. 61).38 Curiosamente, por não estar alinhado aos preceitos valorizados 

pela masculinidade dominante nesse contexto, o personagem é o único dos rapazes a ter um 

nome próprio e de ser (re)conhecido por ele. A marca da diferença social, portanto, está presente 

e exposta na nomeação dos personagens, de modo que às meninas e aos “inadequados” é dado 

um nome, enquanto os integrantes da comunidade masculina são tratados por codinomes que 

destacam características apreciadas pelo padrão socialmente adotado de masculinidade.  

A exclusão e ridicularização do Morsa pelos jovens do bairro é reconhecida pelo 

protagonista, que se sente culpado pelo mal tratamento direcionado ao amigo. Hermano 

frequentava a casa de Morson, o único que possuía um computador no bairro – o que explicita 

sua diferença de classe com os demais meninos –, para que os dois, às vezes com a companhia 

de Pedreiro, pudessem se entreter com os jogos eletrônicos. Leila Lehnen (2013, p. 178) indica 

que “os jogos de computador são usados pelo pária da região – Morsa – como moeda de troca 

para se relacionar com os outros meninos da sua idade”, pois “se não fosse pelo computador, 

ninguém jamais iria à casa do Morsa” (GALERA, 2010, p. 82). O personagem, portanto, é 

valorizado pelos outros rapazes somente por causa dos produtos de valor que sua classe social 

o permite adquirir, e não pelo seu gênero ou por sua própria personalidade.  

 
38 Essa citação se refere ao pensamento de um alemão chamado Guts Muth, que publicou em 1793 o livro 

Gymnastic für die Jugend (Ginástica para a juventude), trabalho fundador de “uma tradição que cultivava os 

exercícios físicos como uma necessidade na formação viril dos jovens” (OLIVEIRA, 2004, p. 61).  
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Em um determinado momento em que os garotos bairro estavam organizando um 

campeonato de uma modalidade de ciclismo, Hermano tenta fazer com que o amigo participe 

do evento social, ao que o outro garoto recusa, como pode ser observado no trecho: 

 

Hermano disse que precisavam sair para o campeonato de downhill que tinha 

sido marcado para as três da tarde na escadaria. O Morsa choramingou que, 

para variar, não tinha sido avisado sobre campeonato nenhum. Hermano 

insistiu para que o acompanhasse, mas o Morsa preferiu ficar em casa jogando. 

Era a resposta que esperava. Como sempre, ao sair pedalando da cassa do 

Morsa, Hermano se envergonhou da irritação e impaciência que o tinham 

deixado quase surdo e cego ao que saía da boca do amigo e às imagens do 

monitor, e teve o desejo absurdo de voltar e pedir desculpas por alguma coisa 

que ele não sabia muito bem o que era. (GALERA, 2010, p. 84) 
 

O afastamento de Morson do convívio social é notório, pois ele sequer é avisado sobre 

os eventos que acontecem na Esplanada. E, para evitar a ridicularização dos demais jovens, 

meninos e meninas, ele se isola em casa e se mantém distraído com os jogos de computador. 

Nessa passagem também é perceptível como Hermano tem consciência de que a marginalização 

a qual o amigo é submetido não é justa, o que o faz se envergonhar de seu comportamento nos 

momentos em que passa junto ao Morsa e o leva a desejar se desculpar com ele. Contudo, apesar 

da compreensão da injustiça causada por normas sociais tácitas regidas por diretrizes da 

masculinidade, e da reafirmação da simpatia que o protagonista sente por Morson, afinal, 

“somente ele prestava naquele bairro” (GALERA, 2010, p. 90), Hermano não consegue se 

afastar de sua identidade socialmente reconhecida de Mãos de Cavalo, algo indicado pelo 

próprio título do romance. Aliar-se publicamente ao pária do bairro causaria também a exclusão 

do protagonista, e por isso Hermano não age para ajudar o amigo e mudar a situação. 

 

2.2.1 Modelos masculinos 

 

Se Morsa é o antiexemplo de masculinidade da Esplanada, Bonobo é o representante 

do modelo ideal e é também muito diferente de Hermano. O personagem é tratado somente pelo 

apelido, quase sempre precedido pelo artigo definido “o”, algo que demonstra a autoridade do 

rapaz na Esplanada e o reconhecimento de sua reputação pela voz narrativa que, como já 

indicado, está alinhada ao olhar do protagonista. Além disso, Bonobo é de extrema importância 

na construção da narrativa, tanto que o primeiro capítulo da fase juvenil é intitulado com seu 

“nome” e o último capítulo, tanto dessa fase quanto do livro, narra o seu enterro, pois ele é 

brutalmente assassinado por um grupo de rapazes liderado por Uruguaio, outro garoto do bairro.  
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O “mito fundador da imagem do Bonobo” (GALERA, 2010, p. 86) havia acontecido 

um ano antes dos acontecimentos narrados na fase juvenil, portanto quando os personagens 

possuíam 14 anos e na época em que a família de Bonobo havia se recém mudado para a 

Esplanada. A história possuía várias versões, mas os contornos gerais apontavam que Bonobo 

havia destruído uma amoreira que era coletivamente cuidada um dia antes da data em que as 

crianças poderiam colher os frutos. Um grupo de irmãos mais velhos das crianças que haviam 

cuidado da árvore “absorveu o ódio da comunidade e resolveu transformá-lo em punição física” 

(GALERA, 2010, p. 88). A quantidade de homens que fazia parte desse grupo era grande, 

porém incerta, e um dia o grupo surpreendeu Bonobo em uma parada de ônibus, que “fugiu 

correndo por alguns quarteirões, mas de repente se cansou, parou, virou de frente para seus 

perseguidores, pegou uma pedra em uma mão e um pesado pedaço de madeira na outra e disse: 

‘Vem’. Bateu em todo mundo e conseguiu fugir” (GALERA, 2010, p. 88). A história de que 

sozinho havia enfrentado um grande grupo de homens garantiu a reputação de Bonobo na 

comunidade e o fez ser temido e respeitado pelos outros jovens e odiado pelos adultos. 

A veracidade dessa história pode ser questionada, considerando a tipificação dela 

realizada como “mito”, e observando o trecho: “passado mais de um ano, poucos envolvidos 

gostavam de comentar o assunto, e alguns tinham ido embora do loteamento. Têm lembranças 

confusas daquele pedaço de madeira girando, aqueles braços fantasticamente curtos golpeando 

com uma fúria animalesca” (GALERA, 2010, p. 88). O relato do acontecimento não é confiável, 

pois não há testemunhas que o comprovem e há várias versões para o ocorrido, mas o que 

importa é que a história havia sido socialmente comentada, compartilhada e legitimada.  

Oliveira (2004, p. 267) aponta que as fofocas e mexericos, ao que acrescento os boatos 

e rumores, “põem em ação o poder de modelação coletiva junto à opinião de cada agente, que 

nunca é fruto de uma mera especulação solitária e apartada dos demais”. Com isso em mente, 

pode-se inferir que Bonobo acabou tendo sua subjetividade anulada pelos murmúrios sociais a 

seu respeito, o que garantiu sua fama, tornando-o uma caricatura representativa dos princípios 

de masculinidade valorizados em sua comunidade. A despersonalização de Bonobo, portanto, 

caracteriza o custo pago pelo personagem para se manter no topo da hierarquia social e 

masculina entre seus pares. É de relevância indicar que 

 

As opiniões formam-se no âmbito de uma troca de idéias realizada em 

conjunto dentro de um grupo, no qual os agentes exercem uma pressão 

considerável, uns sobre os outros, para que todos se conformem à imagem 

social da comunidade nas falas, nas condutas e nos comportamentos. Isso dá 

maior consistência à doxa social, às opiniões mercadejadas no espaço do senso 

comum, e as torna mais impermeáveis a qualquer dado ou argumento que as 
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contradigam, pois sua força advém exatamente do fato de serem coletivas e, 

portanto, compartilhadas por muitos, com os quais muitas vezes se mantém 

um estreito relacionamento, além de servirem como espelhos para a 

identificação dos demais agentes. São esses outros que podem prover um 

sentido de existência ao agente, o que lhe confere um apaziguamento 

existencial, em função da recepção e reconhecimento de suas pretensões e 

reivindicações de afeto e companheirismo. Negar a verdade da opinião 

compartilhada pode pôr em risco todos esses valores comuns, além de 

propiciar a emergência do sentimento de angústia, quando o agente se 

enxerga em contraposição aos demais com os quais ele se identifica. 

(OLIVEIRA, 2004, p. 267-268, grifos meus) 

 

Na apresentação do personagem, há a afirmação de que “apesar da aparência que 

beirava a deformidade e de um comportamento terrorista, era impossível não simpatizar com o 

Bonobo. Por mais medo ou repulsa que provocasse nos outros, qualquer interação com ele tinha 

o sabor de um privilégio.” (GALERA, 2010, p. 42). Esse trecho reitera a percepção de que 

Bonobo era, na fase juvenil de Hermano, o representante da masculinidade hegemônica na 

Esplanada, e, portanto, opunha-se completamente ao Morsa. Bonobo também servia como 

“espelho para a identificação” de Hermano, que buscava se adequar ao padrão literalmente 

encarnado no colega do bairro e se sentia angustiado por não conseguir se adequar ao modelo 

masculino tão bem representado pelo outro. 

Leila Lehnen (2013, p. 102) aponta que Bonobo “transmite [à Hermano] uma visão de 

masculinidade que é ao mesmo tempo oposta e complementar à sua personalidade. Se ele é 

reservado e controlado, o outro jovem representa uma espontaneidade liberadora que Hermano 

admira e deseja”. O personagem é inicialmente apresentado da seguinte maneira:  

 

Apesar de não medir mais de um metro e setenta e cinco e de ser magro, com 

exceção da reserva adiposa abdominal que contrastava grotescamente com o 

resto do corpo, o Bonobo se movia como uma criatura do dobro de seu peso e 

tamanho. Os demais seres humanos eram obstáculos insignificantes. Ou 

melhor, tudo o que existe era um obstáculo insignificante. Vivia trombando 

nas pessoas e atropelando móveis e vasos de planta, jamais pedindo desculpas 

ou virando o pescoço para conferir o estrago. Não estava nem aí. Era o tipo de 

sujeito que pisa em um caco de vidro e continua andando de chinelo o dia 

todo, completamente à vontade, deixando atrás de si um rastro de pegadas 

sanguinolentas. (GALERA, 2010, p. 35) 

 

Mais adiante, contudo, há algo de ridículo na descrição de Bonobo, principalmente no 

que concerne sua aparência física, comparada a um personagem de revistas infantis:  

 

O Bonobo não tinha ombros. Sua cabeça parecia um feijão gigante equilibrado 

sobre um torso triangular embasado por uma pochete de banha. Tinha os 

braços curtos como os de um tiranossauro. Todo mundo o achava parecido 

com o Horácio das revistinhas da Turma da Mônica, mas ninguém nunca tinha 
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dividido essa impressão com mais ninguém por medo de que chegasse aos 

ouvidos do Bonobo, de modo que todos se achavam os únicos a fazer a 

comparação secreta e riam sozinhos de vez em quando pensando nisso. 

(GALERA, 2010, p. 42) 

 

A influência de Bonobo no bairro era tamanha que ninguém se atrevia a desafiá-lo 

abertamente nem mesmo falar mal dele em privado com medo de que ele eventualmente 

chegasse a saber do que foi dito a seu respeito. No entanto, todos desafiavam a autoridade do 

personagem ao rir, ainda que secretamente, de sua feição física. Na impossibilidade de destituir 

o Bonobo de sua posição de superioridade dentro da comunidade, o alívio para os demais, 

principalmente os rapazes, era o de rir dele em segredo. A desobediência à autoridade de 

Bonobo “era uma péssima, péssima idéia” (GALERA, 2010, p. 37), passível de punição através 

do uso da violência física, recurso utilizado para impor a superioridade dentro da hierarquia 

social e como forma de (re)afirmação da masculinidade. A respeito desse ponto, é preciso 

considerar que o grupo da Esplanada está situado no final da década de 1980/início dos anos 

1990, e é constituído por garotos adolescentes entre 14 e 17 anos, de classe média, 

majoritariamente brancos, e ressaltar que as normas da masculinidade que operam nesse 

contexto – e os recursos que são utilizados para estabelecê-la ali – são coletivamente aceitas e 

reiteradas por seus membros. Em outros contextos, poderia, e com certeza haveria, alterações 

na dinâmica operacional da masculinidade.  

Retomando a tríade dos personagens centrais da fase juvenil, pode-se observar como 

Hermano se encontra entre os dois polos extremos representados por Morsa e Bonobo. Se 

Bonobo personifica o ideal de masculinidade do protagonista, mais próximo da imagem pública 

do Mãos de Cavalo, tudo o que Hermano temia ser ou estar associado está representado em 

Morsa. Este, introvertido e segregado; o outro, viril, temido e respeitado. Considerando que o 

gênero não é constituído por “características inerentes, mas constructos subjetivos (ou 

ficcionais)”, implicando que “o sujeito se acha em um processo constante de construção” 

(SCOTT, 1995, p. 82), vê-se como, apesar de estar muito mais próximo do temperamento 

introspectivo e solitário do pária da comunidade, Hermano deseja ser publicamente visto e 

associado ao rapaz que está no topo da hierarquia social, e dele se aproxima com esse intuito.  

Embora Bonobo fosse uma “figura quase caricata em sua feiura, cujo maior talento era 

agredir os outros”, há um reconhecimento do narrador – e portanto do próprio personagem – de 

que ele “encarnava como ninguém algum tipo de ideal obscuro a que Hermano desejava ter 

acesso” (GALERA, 2010, p. 121). Tal “ideal obscuro” nada mais seria senão a configuração da 

masculinidade hegemônica no contexto histórico-social no qual os personagens estão inseridos.   
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2.2.2 Influências midiáticas 

 

Como comentado no primeiro capítulo, referências à cultura popular são recorrentes na 

escrita de Daniel Galera, e em Mãos de Cavalo elas estão presentes em toda a narrativa, 

juntamente com referenciais a produções mais eruditas. Para citar duas, uma de cada tipo, 

ambas no primeiro capítulo da fase adulta do protagonista: há alusão à música da Família 

Addams, utilizada no despertador do celular de Hermano (GALERA, 2010, p. 21), e uma 

referência ao Coração das trevas de Joseph Conrad (GALERA, 2010, p. 26).  

As referências populares apresentadas em Mãos de Cavalo estão mais intimamente 

relacionadas a atributos de determinado tipo de masculinidade que valoriza traços 

conservadores e violentos de virilidade. Em discussão sobre a relação da procura de modelos 

masculinos na cultura de massa, Jeremy Lehnen (2016) aponta que 

 

Normas masculinas são estabelecidas através, por exemplo: da cultura 

(programação de televisão, filmes de sucesso, meios de comunicação, 

anúncios de produtos de consumo); das interações sociais, políticas e 

econômicas que instituem e naturalizam códigos de conduta em ditos como 

“os meninos são assim”, “homens não choram”, “ser um homem de verdade”. 

É dentro dessas interações que os códigos de dominação masculina são 

revelados, espaços discursivos onde o poder da masculinidade e da sociedade 

patriarcal é invocado, mas sua expressão explícita não é necessariamente 

empregada. Através desses processos de codificação, a masculinidade 

mantém o seu poder social e, ao mesmo tempo, permanece escondida. 

 

Além de ter Bonobo e Morsa como modelos masculinos a seguir, no caso do primeiro, 

ou rejeitar, no segundo, os produtos midiáticos exercem uma importante função de influência 

nos padrões desejados e escolhidos para serem adotados por Hermano e pelos rapazes do bairro. 

Como foi antecipado no início do primeiro capítulo, a cultura de massa é utilizada como um 

intertexto significativo dentro da narrativa, colocando “em relevo a falta de heroísmo do 

protagonista”, fornecendo “padrões de comportamento aos pré-adolescentes e adolescentes da 

Esplanada”, e influenciando “as relações sociais entre os jovens que vivem no bairro” 

(LEHNEN, 2013, p. 177-178). Sobre esse ponto, Rasch e Cunha (2008, p. 51) consideram que, 

nesse romance, “Daniel Galera aponta para as constantes interferências da ficção na realidade 

e para a consequente necessidade de incorporar esse fato na construção das memórias do 

homem contemporâneo”, que, segundo os autores, “é formado mais do que simplesmente pela 

soma dos fatos que vive”, sendo, na realidade, “a soma das escolhas que faz e essas escolhas 

são determinadas em muito pelas projeções do que gostaria de ser, as quais sofrem a influência 

não só de elementos da realidade, mas também dos produtos ficcionais que consome”.  
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É nítido como Hermano busca nos heróis de filmes de ação e graphic novels modelos 

masculinos nos quais se espelhar, apesar de seu “medo francamente covarde da violência de 

fato” (GALERA, 2010, p. 126). Na descrição do quarto de Hermano, podem ser observadas 

diversas referências a artigos que remetem a produções da cultura popular: 

 

Além da escrivaninha, no quarto de Hermano havia uma cama de ferro 

tamanho solteiro, um armário de roupas que cobria uma parede inteira e uma 

mesinha que acomodava um combo de televisão colorida catorze polegadas e 

um videogame Phantom System. Prateleiras ao longo da parede onde estava 

encostada a cama continham uma modesta coleção de livros infantis, 

infantojuvenis e clássicos, um helicóptero e meia dúzia de bonecos. Comandos 

em Ação (Elétron, Gladion, Dragon, Falcon Piloto, Furion e Cobra Oficial), 

quatro bonecos He-Man (Príncipe Adam, Gorpo, Aríete e Aquático) e outros 

brinquedos de infância abandonados não muito tempo antes. Em outra parede, 

Mel Gibson com traje de couro preto e segurando uma escopeta de cano 

serrado estampava o pôster de Mad Max 2: A caçada continua, obtido através 

do Pedreiro, cujos pais eram donos de uma videolocadora. O aparelho de som 

CCE estava quebrado havia quase um ano e não fazia muita falta, pois 

Hermano não tinha o hábito de escutar música. Revistas de histórias em 

quadrinhos, videogame e putaria estavam empilhadas em um canto. 

(GALERA, 2010, p. 40) 

 

É significativo que os artefatos espalhados pelo quarto resgatem valores guerreiros 

associados a antigos padrões de virilidade. Jeremy Lehnen (2016) indica que o romance 

“emprega a cultura de massa como exemplo para a interpretação da virilidade desejada de 

Hermano”. Além disso, alguns itens presentes no quarto do protagonista estão associados ao 

que é considerado adequado e esperado do comportamento masculino, como o consumo de 

revistas pornográficas. Isso manifesta uma conduta sexualmente ativa e predatória, de extrema 

importância para a (re)afirmação da masculinidade, ainda que o personagem também não 

pareça se adequar a esse traço masculino, considerando seu pouco interesse pelas mulheres e 

pelo ato sexual em si, como pode ser observado no capítulo intitulado “Naiara”. 

Ao contrário dos ideais masculinos predominantes social, midiaticamente e em suas 

próprias fantasias, Hermano é um rapaz introspectivo e incapaz de se adequar ao modelo 

hegemônico de masculinidade da Esplanada. Desde a infância, ele é caracterizado como 

solitário, praticante de esportes individuais, com tendências e interesses artísticos39 e outras 

características e comportamentos socialmente vistos como “inadequados” aos indivíduos 

masculinos. Durante a juventude, Hermano não sabe ser nada além do Mãos de Cavalo. A 

adoção dessa “máscara social” – ou papel performático – demonstra a ausência de contato do 

 
39 Em um capítulo da fase juvenil, lê-se: “Embora o próprio Hermano não lembrasse, seus pais lhe garantiam que 

em algum momento da tenra infância ele declarara enfaticamente que queria ser pintor quando crescesse”. 

(GALERA, 2010, p. 39). Também é significativo que o personagem tenha se casado com uma artista plástica. 
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personagem com sua própria subjetividade, o que suscita a necessidade de fazer uso de 

referências externas a fim de se constituir como sujeito, sejam essas referências vindas dos 

colegas do bairro ou de produções midiáticas.40 Em suma: Hermano não possui – ou não permite 

expor – uma identidade própria, sendo constituído através da bricolagem de diversos elementos 

que orbitam ao seu redor, performando o papel socialmente reconhecido do Mãos de Cavalo. 

Há um momento significativo em um capítulo da fase adulta que demonstra bem esse 

ponto. No capítulo em questão, há a narração de um sonho tido pelo protagonista, que, além de 

sonhar, também é participante. No sonho Hermano se reúne a várias pessoas em uma casa e, 

em determinado instante, observa-as quando elas começam a se aglomerar diante de televisores, 

“aparelhos grandes, de tela plana com algo em torno de trinta e três polegadas” (GALERA, 

2010, p. 102). Incomodado, instintivamente reconhece “que precisa se manter afastado daqueles 

televisores a todo custo, pois representam uma ameaça indescritível” (GALERA, 2010, p. 103). 

E, tentando se afastar de tudo aquilo, 

 

Se agacha atrás de sofás e tenta escapar sem ser notado por uma série de 

corredores e recintos da residência, mas dá de cara o tempo todo com mais e 

mais televisores, e o terror da fuga interminável ocupa um trecho longo do 

sonho até que entra em um quarto e vê mais uma vez a tela luminosa e um 

pequeno grupo reunido à frente do aparelho. De repente o televisor pisca e as 

pessoas diante dele perdem o rosto, que é substituído por uma superfície negra, 

lisa e sem expressão. A mesma coisa passa a acontecer com todos os 

televisores e as pessoas a seu redor, o mesmo flash e a mesma desfiguração. 

Tenta escapar a todo custo, permanecer em uma posição distante o suficiente 

de todos os televisores da casa, mas é cegado por um dos clarões, vindo não 

sabe de onde. (GALERA, 2010, p. 103) 
 

Essa passagem expõe o vazio subjetivo do protagonista, que foi preenchido desde a 

juventude por diversos elementos externos, principalmente midiáticos, que, ao final, tornaram-

se um amálgama desarticulado com seus verdadeiros sentimentos e aspirações. Oliveira (2004, 

p. 118) afirma que, na contemporaneidade41, “o modelo de identidade ideal seria uma 

‘antiidentidade’ ou uma identidade bricolage, que acoplasse um conjunto de gostos heteróclitos 

no mesmo agente, fazendo-o uníssono na polifonia consumista em que ele se insere”. Vê-se 

distintamente como a identidade de Hermano se alia aos produtos que consome e como se 

constitui através de uma espessa bricolagem que não permite que nada de essencial ao sujeito 

se manifeste e/ou se desenvolva. Além disso, o personagem performa para se adequar aos 

produtos midiáticos que consome e para ser valorizado em seu grupo social. 

 
40 Após a morte de Bonobo, Hermano adota/performa outras “máscaras sociais”: a de estudante de medicina e, em 

seguida, a de médico. Assim, o protagonista continua evitando o contato com sua subjetividade até a fase adulta.  
41 Oliveira usa o termo “pós-modernidade”, mas prefiro usar “contemporaneidade”. 
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2.3 Representações da masculinidade 

 

As fantasias juvenis de Hermano, associadas a um modelo masculino, permeiam toda 

a narrativa e influenciam seu comportamento, afinal, como indica Miriam Pilar Grossi (2004, 

p. 9), “o gênero se constitui em cada ato da nossa vida, seja no plano das idéias, seja no plano 

das ações”. O romance é iniciado com uma das fantasias do protagonista, e vê-se no capítulo 

de abertura a encenação do Ciclista Urbano. Rasch e Cunha (2008, p. 46) apontam que no início 

da obra, sem explicações prévias, “o narrador introduz um personagem que, pelas qualidades 

superiores e pelo nome, composto por um substantivo mais um termo 

qualificador/diferenciador [...] imediatamente remete o leitor para o universo das HQ’s de 

super-heróis”. A narrativa é iniciada com a apresentação de um ciclista pilotando a sua bicicleta 

em um terreno da zona sul de Porto Alegre de modo sensacionalista.  

Rasch e Cunha (2008, p. 46) observam que “o percurso é dividido em pontos que vão 

gradativamente aumentando em dificuldade, o que remete aos jogos de vídeo-game, também 

divididos em fases que vão igualmente exigindo cada vez mais habilidade do jogador”. Em uma 

perspectiva psicanalítica, Teresa Rocha Leite Haudenschild (2009, p. 132), retomando um 

trabalho de Florence Guignard (2008), afirma que os jogos de computador “contribuem na 

sociedade contemporânea, a par de outros fatores (como a excessiva presença da TV e a 

ausência de presença psíquica de pais e avós disponíveis), para a não formação de um recalque 

saudável, portanto, a falhas de estruturação psíquica”. A autora também indica que, com o 

excesso do consumo desses produtos, “ao invés da constituição de uma simbolização própria, 

há a apropriação de imagens estereotipadas do virtual ou da TV. Ao invés de uma ação singular, 

resultante de uma decisão, há imitação e atuação” (grifo meu). Essas considerações contribuem 

para a compreensão das ações dos personagens da narrativa como performances que são 

diretamente influenciadas pelos produtos culturais e midiáticos que consomem. 

No primeiro capítulo do romance, a narração sensacionalista está alinhada ao 

imaginário do personagem, de modo que “tudo é devidamente registrado por câmeras, as quais 

descobriremos serem operadas pela própria imaginação desse personagem que procura na 

ficção um protagonismo que não encontra na vida real” (RASCH; CUNHA, 2008, p. 46). 

Portanto, apesar da narração onisciente, os acontecimentos são apresentados a partir da 

perspectiva do próprio personagem e o leitor vê a maneira como ele enxerga sua aventura – ou, 

melhor dizendo, sua performance – com a bicicleta e como desempenha o papel que escolheu 

para representar. Ao final desse capítulo é dito que o Ciclista Urbano é apenas um garoto de 

dez anos, e mais adiante no romance ficará claro que se trata de Hermano.  
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Essa primeira fantasia é muito significativa, e interessa na discussão sobre a 

masculinidade, pois, da mesma forma como o Ciclista Urbano precisa fazer “microajustes de 

direção e equilíbrio numa velocidade mais rápida que a do pensamento” (GALERA, 2010, p. 

9) para completar o seu percurso, o sujeito masculino precisa constantemente se adequar às 

inúmeras regras socialmente estabelecidas que definem como deve ser sua performance em 

diferentes contextos, afinal, o gênero “é performativamente produzido e imposto pelas práticas 

reguladoras da coerência do gênero” (BUTLER, 2017, p. 56, grifo da autora). E, assim como o 

Ciclista Urbano precisa se ater aos pontos cruciais de seu percurso, em que um erro pode 

significar uma queda terrível, a masculinidade exige constante vigilância por parte daqueles 

que a performam para que eles não tenham suas reputações publicamente questionadas e/ou 

prejudicadas. A validação do homem e de sua masculinidade, é sempre importante lembrar, só 

acontece diante de outro(s), pois o gênero é social. Além disso, da mesma forma como 

“conhecer cada metro daquele trajeto de cor não torna o desafio menos perigoso para o Ciclista 

Urbano”, pois “de uma semana para outra, muita coisa pode mudar” (GALERA, 2010, p. 9), o 

mesmo pode ser dito sobre a masculinidade, que pode ter suas regras alteradas dependendo das 

modificações sociais e dos acordos coletivamente estabelecidos. 

Algumas passagens desse capítulo inicial revelam as normas masculinas que já estão 

fixadas no modo de pensar do personagem, e os julgamentos sexistas que ele faz com base 

nelas, como pode ser observado na descrição de sua vestimenta: 

 
Ele não usa capacete, luvas, pedaleiras nem bermudas de lycra coladas nos 

fundilhos. Isso é coisa de mulherzinha. O Ciclista Urbano usa tênis comuns, 

bermuda comum bem solta e arejada e uma camiseta de manga curta no verão 

e comprida no inverno. E só. Um boné pode ser admitido em dias de chuva ou 

nos horários de sol muito forte. (GALERA, 2010, p. 14, grifo meu) 
 

A maneira como o personagem se veste é imbuída de uma valoração e diferenciação 

de gênero, de modo que todos os equipamentos de proteção, ou que são muito justos no corpo, 

são considerados femininos. O feminino é explicitamente tratado de forma negativa, tendo em 

vista o uso da palavra “mulher” no diminutivo, revelando a misoginia e homofobia desse 

pensamento. Nesse trecho, é nítido como a masculinidade está associada ao enfrentamento de 

situações de risco sem nenhuma proteção; o cuidado com o corpo é visto de modo pejorativo, 

e tudo isso é exposto pela perspectiva de um menino de dez anos de idade. Essa reflexão se 

adequa à constatação de Margaret Mead (1999, p. 24) sobre a diferença entre os sexos42, em 

 
42 Na época em que o trabalho de Mead foi realizado e publicado ainda não havia a conceituação de gênero como 

é conhecida hoje, por isso ela fala de uma diferenciação entre os sexos e seus correspondentes temperamentos. 
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que ela afirma que “na divisão do trabalho, no vestuário, nas maneiras, na atividade social e 

religiosa – às vezes apenas em alguns destes aspectos, outras vezes em todos eles – homens e 

mulheres são socialmente diferenciados”. É notório como Mãos de Cavalo é iniciado 

apresentando uma distinção entre o que é masculino e o que é feminino a partir de uma fantasia 

juvenil. O leitor acompanha, ao longo do romance, um desenvolvimento e questionamento 

dessa distinção, juntamente com o questionamento do que é real e do que é apenas performance, 

e vê, mais do que uma formação, uma conscientização de Hermano sobre essas questões.  

Outra passagem que apresenta elementos expressivos da masculinidade aparece 

quando o protagonista atravessa uma avenida perigosa, devido ao maior tráfego de veículos, e 

nesse momento sua habilidade com a bicicleta é exaltada. Além disso, ao ser observado por 

mulheres, também há uma valorização de sua masculinidade: “ele passa com habilidade da 

derrapagem para a aceleração e cruza o asfalto da Faixa enquanto é observado por duas 

mulheres que aguardam o ônibus na parada, espantadas com sua audácia. Não há tempo para 

se exibir” (GALERA, 2010, p. 14). A frase final desse trecho indica como, nesse momento, o 

desempenho da atividade física é mais importante do que o pavoneamento diante das mulheres. 

Ao mesmo tempo, a frase sugere que, em outro contexto, em que não houvesse uma situação 

de risco que necessitasse de sua atenção e perícia com a bicicleta, a exibição diante das mulheres 

poderia acontecer e isso seria, inclusive, algo desejável de ser feito. 

A figura do Ciclista Urbano é desfeita quase ao final do cumprimento de seu percurso, 

pois o personagem cai e a encenação sensacionalista que vinha sendo construída é arruinada. 

De todo modo, essa fantasia inicial é significativa, por indicar a atitude performática do 

protagonista, e é retomada quase ao final do romance, quando Hermano reflete:  

 

Lembra de como percorria na infância as ruas desconhecidas da Esplanada em 

sua cross de pneu-balão, imaginando representar uma espécie única de 

esportista aventureiro, desbravador de terrenos baldios e calçadas repletas de 

obstáculos, em busca do quarteirão que nenhum outro ciclista jamais tinha 

enfrentado com sucesso, tão imerso naquela distorção heroica da realidade que 

vivia experimentando a realidade de fato como se fosse uma pausa dentro de 

uma existência em que a fantasia era a regra. (GALERA, 2010, p. 153-154) 

 

Esse trecho demonstra como as fantasias do personagem são importantes na 

construção narrativa e no próprio estabelecimento de sua personalidade. A existência dessas 

ilusões infantis/juvenis corrobora para colocar em dúvida alguns acontecimentos do romance 

que, embora sejam narrados de modo realista, assemelham-se muito a cenas extraídas de filmes 

de ação, o que os coloca em suspeita. Não se sabe se o que é narrado de fato aconteceu como é 

narrado, havendo uma distorção da percepção, provocada pela performance do protagonista. 
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2.3.1 Alquimia infantil 

 

Outra fantasia de Hermano que aparece no romance é uma brincadeira, nomeada como 

“alquimia infantil”, que era compartilhada com Pedreiro, apresentado como melhor amigo de 

infância do protagonista, quando os dois eram crianças com cinco ou seis anos de idade. Tal 

alquimia consistia, entre outras coisas, em criar receitas43 que poderiam ser úteis para defender 

os dois garotos das meninas, como indica o trecho: “a mais secreta e poderosa receita [de suas 

poções]: um líquido que bastava ser respingado na pele de uma guria para provocar sua morte 

instantânea” (GALERA, 2010, p. 162-163). Pode-se ver nessa passagem como, mesmo antes 

da fantasia do Ciclista Urbano, uma diferenciação de gênero já estava infundida na cabeça dos 

meninos, mesmo que eles não entendessem o porquê ser necessário se distinguir e se proteger 

das meninas, como é apontado em seguida: 

 

Quando e por que viria a ser necessário matar uma guria era uma questão que 

nem passava pela cabeça deles. Mas havia a certeza de que a poção era de vital 

importância. Até prova em contrário, todas as gurias eram ameaçadoras e 

suspeitas. A receita secreta era uma defesa que os unia contra elas. (GALERA, 

2010, p. 163, grifo do autor) 

 

As meninas são consideradas uma ameaça por serem desconhecidas, “estranhas” aos 

dois meninos, e é preciso se afastar delas para que haja uma constituição dos garotos como 

sujeitos masculinos. É interessante observar como a narrativa aponta para uma absorção de 

normas de gênero em idade bastante precoce. Com cinco ou seis anos os personagens já 

entendiam que deviam se comportar de forma diferente das meninas e se proteger delas, criando 

inclusive armas, mesmo que imaginárias, para garantir seu distanciamento do feminino. 

Essa brincadeira infantil entre os garotos é retomada em um capítulo da juventude dos 

personagens, em que Hermano descobre que Pedreiro, aos quinze anos, havia engravidado uma 

garota mais velha que vivia em outro bairro, e, portanto, seria pai. A notícia soa estranha para 

Hermano, e ele tem “dificuldade em conceber a ideia de que o amigo tinha uma vida sexual” 

(GALERA, 2010, p. 161). O protagonista retoma a infância que compartilhou com Pedreiro, 

quando faziam quase tudo juntos, e se sente traído, pois “em algum endereço do seu 

 
43 “os dois percorriam os terrenos cheio de mato do loteamento em busca de ingredientes exóticos para a preparação 

de elixires, poções e venenos fantasiosos. Munidos de frascos de perfume, pequenos vidros de geleia, facas, 

colheres, conta-gotas, seringa e uma pá de jardinagem, colhiam folhas de ervas daninhas, frutinhas vermelhas 

ameaçadoras que brotavam em arbustos espinhentos, raízes, seivas leitosas, insetos, aracnídeos, terra úmida 

retirada de recantos secretos, água recolhida de poças e laguinhos turvos recobertos de lodo esverdeado, miríades 

de ingredientes que eram dosados e misturados com rigorosa atenção, seguindo receitas previamente inventadas” 

(GALERA, 2010, p. 162). 



75 
 

inconsciente, a despeito de sua recente aproximação da irmã do Bonobo, restavam traços 

daquela convicção de que as gurias deviam ser combatidas, e não engravidadas” (GALERA, 

2010, p. 163). É nítido como Hermano tem dificuldades em deixar as regras masculinas de sua 

infância de lado e se adaptar às novas regras vigentes em sua adolescência. Esse problema se 

repete também em sua fase adulta, de modo que o delay para compreender e se adequar às 

normas de masculinidade que estão em constante transformação é um traço marcante do 

protagonista. Além disso, a amizade entre os dois rapazes deve ser analisada. Embora tenham 

crescido juntos e compartilhado muitas brincadeiras durante a infância, há a constatação de que 

 

Apesar da amizade, ou por causa dela, não conseguiam tratar do assunto [a 

paternidade de Pedreiro] entre si. A verdadeira intimidade parecia depender 

da capacidade de conversarem sobre o que estava acontecendo na vida do 

Pedreiro, mas descobriam agora que não estavam preparados para trocar 

confidências daquele tipo. Não adiantava mais falar sobre videogame. [...] O 

Pedreiro ia ser pai. (GALERA, 2010, p. 162) 
 

Essa passagem evidencia a compreensão do protagonista sobre a passagem do tempo 

e as mudanças resultantes desse movimento. Hermano se conscientiza de que a infância acabou, 

de que ele e os amigos não são mais crianças, e de que é preciso modificar a forma de agir nessa 

nova realidade. Ademais, é evidente como a amizade entre os dois rapazes não envolve um 

compartilhamento de informações íntimas e/ou significativas. Hermano não sabia que o amigo 

estava tendo um relacionamento com uma menina, nem mesmo que ele já havia iniciado sua 

vida sexual. Isso evidencia a ausência de diálogo sobre questões íntimas entre eles, decorrente 

de “uma das características tradicionais da masculinidade”, que “é justamente a negação de 

qualquer sensibilidade ao homem” (GROSSI, 2004, p. 23). 

Oliveira (2004, p. 214) afirma que, na transição da infância para a adolescência, há um 

recrudescimento das normas de gênero, e “a recorrente necessidade de identificação com os 

traços da masculinidade socialmente legítima [por parte dos garotos] se torna inteligível 

exatamente pela necessidade de afirmação de identidade nessa fase de transição entre a infância 

e a ‘adultescência’”. Esse processo “leva os jovens de todos os segmentos sociais a enfatizarem 

traços masculinos, exacerbando expressões de intolerância aos que apresentarem qualquer sinal 

de efeminação, além de buscarem expressar os sentimentos de coragem, audácia e violência”. 

No romance de Daniel Galera, diante da paternidade precoce de Pedreiro, e da mudança de 

Morson da vizinhança, seus dois amigos mais próximos, Hermano se isola, passando “cada vez 

mais tempo sozinho, encerrado em casa ou dedicando-se à sua rotina exagerada de passeios de 

bicicleta, corridas e exercícios solitários”, e abrindo mão “cada vez mais da companhia dos 
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amigos de infância em favor da companhia do Bonobo” (GALERA, 2010, p. 164). Esse 

comportamento denuncia, além da dificuldade de se adaptar às mudanças que estão 

acontecendo ao seu redor, a relutância do protagonista de enfrentar os seus sentimentos, 

exaurindo o próprio corpo com esforços físicos para evitar pensar sobre o que sente, e se 

aproximando cada vez mais do modelo masculino da vizinhança; uma tentativa clara de se 

adequar ao padrão de masculinidade preconizado em sua juventude. 

Com essas considerações em mente, indico que Mãos de Cavalo pode ser lido como 

um enfrentamento de Hermano, aos 30 anos, sobre tudo aquilo que ele evitou sentir e pensar 

através de diversas performances. Ao longo da narrativa, vê-se como ele desempenhou diversos 

papéis ao longo de sua vida, tentando sempre se adequar ao que era socialmente mais 

valorizado, sem nunca admitir o que ele realmente queria ou ousando desafiar o status quo. 

 

2.3.2 Herói sangrento 

 

A fantasia que mais chama a atenção no romance é a do herói sangrento, 

explicitamente inspirada em filmes e histórias de ação que exaltam antigos valores de virilidade, 

como a bravura diante da guerra, a força física e a resistência à dor. A primeira referência a essa 

fantasia acontece no terceiro capítulo do romance, primeiro capítulo da fase juvenil do 

protagonista. Após um conflito com Bonobo no campinho de futebol, Hermano se tranca no 

banheiro de casa, simula ferimentos com tinta em seu corpo e imagina uma briga com o outro 

rapaz. A pintura é convincente, de modo que “se alguém invadisse o banheiro naquele 

momento, pensaria que ele tinha um corte real no lábio superior” (GALERA, 2010, p. 44), e é 

evidentemente inspirada em produções midiáticas: 

 
O efeito, ao mesmo tempo em que era extremamente realista, trazia à mente 

um clipe frenético de imagens de filmes e histórias em quadrinhos, uma 

montagem feita de heróis feridos – Elektra golpeada por ciborgues sádicos, o 

jovem Veto Skreemer com o rosto talhado a navalha, Robert de Niro com um 

tiro no pescoço, Mad Max ensanguentado se arrastando para fora do Ford 

Falcon GT Coupé preto após uma capotagem espetacular, samurais, 

gângsteres e vingadores das telas de televisão e páginas de graphic novels que 

não apenas sangravam, mas deixavam o sangue vesti-los como uma pintura 

de guerra, imprimindo uma dimensão sagrada a seu estoicismo. O herói 

sangrento era agora ele mesmo, estampado na superfície salpicada de pasta de 

dentre do espelho. (GALERA, 2010, p. 44-45) 
 

A escolha de Hermano de se pintar como um guerreiro ferido conduz a construção da 

fantasia, e ele imagina estar brigando com o Bonobo enquanto realiza a pintura em seu corpo. 
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É muito significativo que, nessa primeira encenação do herói sangrento, o protagonista se veja 

como um perdedor: “Imaginou os ossos de seu rosto quebrando sob a ação dos punhos ralados 

do Bonobo, os espectadores reunidos em semicírculo ao redor da briga, calados, observando a 

destruição completa do perdedor” (GALERA, 2010, p. 46). Essa imagem demonstra a 

incapacidade de Hermano de se adequar ao ideal masculino incorporado pelo colega da 

Esplanada, e, mesmo em sua imaginação, ele se enxerga como impotente diante de Bonobo. 

No segundo evento em que a figura do herói sangrento aparece, a situação é invertida, 

e Hermano aparece como vencedor. Narrado quase ao final do romance, em um capítulo da fase 

adulta, Hermano persegue um grupo de adolescentes – que, por sua vez, estavam perseguindo 

um garoto – e entra em confronto com eles para salvar o rapaz acossado. No entanto, desde o 

início do relato desse momento, as escolhas narrativas colocam em dúvida a credibilidade do 

evento, pois Hermano “vê a cena toda do alto” (GALERA, 2010, p. 149), como se não estivesse 

realmente ali, e age “sem entender completamente o que se passa” (GALERA, 2010, p. 149), o 

que denuncia sua atitude performática e sua confusão durante o acontecimento. 

Novamente, a fantasia do herói sangrento é inspirada por produções midiáticas: 

“Lembra do V8 propulsionado pelo nitro em Mad Max 2, rasgando o deserto da terra devastada 

enquanto é perseguido de perto pela gangue de piratas sanguinários sobre rodas” (GALERA, 

2010, p. 149). Após esse trecho, a identidade do personagem é completamente substituída por 

outra, mais alinhada aos ideais de virilidade/masculinidade propagados pelas produções 

midiáticas: “Não está somente imaginando cenas do filme. Agora ele é Mad Max, incorporou 

o guerreiro da estrada” (GALERA, 2010, p. 149). Ao incorporar o personagem 

cinematográfico, a narração troca o seu nome e ele entra em confronto físico com o grupo de 

rapazes: “A gangue o encara. Mad Max retribui os olhares de desafio” (GALERA, 2010, p. 

149); “Mad Max está paralisado” (GALERA, 2010, p. 150). Considerando a descrição 

altamente violenta do combate – incluindo o uso de uma ferramenta utilizada para escalada, o 

piolet, como arma –, o evento está alinhado à afirmação de Lia Zanotta Machado (2001, p. 19-

20) de que alguns homens seguem um “roteiro performático em que o modo de se apresentar e 

se fazer reconhecer socialmente passa pelo exercício espetacular de ações agressivas que 

mostrem sua capacidade de desafiar e enfrentar, não importa quem”. 

Após o confronto físico com o grupo de adolescentes, em que sai vitorioso, e o resgate 

do garoto que estava sendo perseguido, a narração continua a colocar o acontecimento em 

suspeita, indicando que: “Faz muito tempo que não se entrega à fantasia com tanta vontade” 

(GALERA, 2010, p. 153). Além disso, ao olhar para o garoto que havia salvado, e que estava 

levando para um hospital após a briga com a gangue, “tem a impressão de que está encarando 
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a si mesmo quinze anos atrás” (GALERA, 2010, p. 155). É justamente isso que Hermano faz, 

ao longo de todo o romance: encara o seu passado, as decisões que tomou em sua vida, e quem 

ele era/é – ou fingia/finge ser – desde os quinze anos. Com o resgate do garoto, Hermano parece 

se conscientizar de que ele não sabe quem realmente é, pois esteve a vida toda performando 

para se adequar a um modelo de masculinidade completamente oposto à sua subjetividade. 

Nesse momento, o personagem encara, com consciência, sua realidade: “A fantasia heroica está 

se esvaindo, mas a imagem que tem de si mesmo na realidade não preenche os espaços vazios 

deixados pela fantasia. Não é nem o herói de sua imaginação nem o médico. Se olha no 

retrovisor e não se reconhece” (GALERA, 2010, p. 156).  

Após a morte de Bonobo, que constitui a grande perda afetiva e o grande trauma de 

Hermano – sobre os quais ele reflete e se debate ao longo de toda a narrativa –, diversas 

passagens ao longo do romance atestam que sua vida havia sido programada para seguir um 

roteiro, como se ele 

 

planejasse sua transformação lenta e obstinada em um super-herói que 

ressurgiria quinze anos depois pra ser admirado por seu autocontrole e 

inteligência, por seu estoicismo e vigor físico, como a porta pesada que resiste 

alheia aos caprichos de um cenário em constante transformação. (GALERA, 

2010, p. 126)  

 

É evidente como esse planejamento está alinhado aos preceitos de uma masculinidade 

tradicional, em que autocontrole, inteligência, estoicismo e vigor físico são exaltados. Além 

disso, é interessante que o romance demonstre a conscientização do personagem de que nenhum 

desses valores está verdadeiramente alinhado a sua própria personalidade, e de que, durante 

quinze anos de sua vida, ele esteve apenas representando o que era esperado dele, a fim de ser 

aceito e estimado em seu grupo social. Isso fica claro no último capítulo da fase adulta do 

personagem, em que se lê: “a tragédia ocorreu, e com ela se impôs a verdade, o fato de que 

jamais seria alguém além dele mesmo, e que insistir em ser outro era desperdiçar energia e gerar 

frustração, vergonha e arrependimento” (GALERA, 2010, p. 176). A frase que encerra o 

romance também atesta a determinação do personagem em assumir sua própria identidade, de 

modo que “Não seria necessário fingir nunca mais” (GALERA, 2010, p. 188).  

Considerando todas essas reflexões, pode-se inferir que Mãos de Cavalo é um romance 

sobre o reconhecimento das performances sociais que o protagonista desempenha para ser bem 

quisto em seu meio, e de como elas são prejudiciais a ele. Afinal, elas impedem que sua 

formação, pensada dentro dos moldes do Bildungsroman, se realize. 
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2.4 Afirmação da masculinidade 

 

Como demonstrado anteriormente, o que significa ser homem é variável, pois as 

características que separam o gênero masculino do feminino são interdependentes, além de 

estarem relacionadas a outras instituições e conceitos que regulam e influem nas interações 

sociais. O que significa ser homem também é contextual e, conforme Oliveira (2004, p. 245-

246), “as práticas, condutas, signos e ideias, entre outros, que costumam definir as identidades, 

somente serão de fato identitários se forem compartilhados, e nessa condição prometerão 

abrigo, constituirão uma comunidade”. Assim, reitero que não é possível pensar na 

masculinidade como um conceito isolado. Não há como pensar no gênero apenas como algo 

subjetivo, pois ele está envolvido nas relações sociais de poder.  

Na maioria das sociedades, “a hierarquia de gênero provê um lugar de poder e primazia 

ao homem por meio de prerrogativas acessíveis àqueles que se aproximarem dos traços 

masculinos tidos como legítimos e autênticos” (OLIVEIRA, 2004, p. 235). No entanto, o que é 

considerado legítimo é de difícil definição, pois diferentes grupos sociais, dentro de uma mesma 

sociedade, podem possuir concepções distintas sobre o que é ou não “autenticamente” 

masculino. Ademais, essas percepções sobre o masculino podem ou não estar alinhadas às 

características que foram valorizadas na constituição do modelo moderno de masculinidade. 

Como indica Pedro Paulo de Oliveira (2004, p. 262): “nunca é demais destacar que os arranjos 

de gênero variam segundo os contextos, tornando-se mais ou menos importantes, de acordo 

com situações específicas”, além de que os arranjos “podem ou não estar mesclados a outras 

variáveis como religião, classe social, região de origem, etnia, subcultura, nacionalidade etc.”. 

No romance de Daniel Galera, a variável geracional é de extrema importância, tanto é que os 

modelos masculinos são diferentes na fase juvenil e na fase adulta do personagem. 

Nos capítulos da fase juvenil de Mãos de Cavalo, o protagonista busca se adequar a 

um estereótipo masculino que se apresenta como a masculinidade hegemônica que influencia 

todos os rapazes do bairro e que é corporificado pelo Bonobo. Nos capítulos da fase adulta, 

Hermano continua tentando se adequar ao padrão, mas os valores masculinos aos quais deve se 

ajustar não são os mesmos de sua juventude. É de destaque apontar que a masculinidade, 

enquanto símbolo hegemonicamente valorizado, “provê satisfação existencial àqueles que 

crêem dela participar, através de condutas e práticas identificadas socialmente como 

masculinas, mesmo que para isto tenham que suportar duras provas e perigosas existências” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 248). A identificação com os preceitos da masculinidade, portanto, 

representa um alívio para a angústia de sujeitos que se sentem deslocados em um mundo ao 
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qual não se sentem pertencentes e que está em vertiginosa transformação. As provas 

mencionadas por Oliveira constituem o que o autor chama de “vivências interacionais da 

masculinidade”, que são experimentadas pelos homens durante todas suas vidas. Ou então, de 

modo mais aliado à teoria de Judith Butler (2017, p. 254), pode-se compreender essas vivências 

como “práticas significantes que criam, regulam e desregulam a identidade” através de 

performances sutis e politicamente impostas, que configuram a identidade “como efeito, isto é, 

como produzida ou gerada”, abrindo “possibilidades de ‘ação’ que são insidiosamente 

excluídas pelas posturas que tomam as categorias da identidade como fundantes e fixas”. 

Assim, “o fato de uma identidade ser um efeito significa que ela não é nem inevitavelmente 

determinada nem totalmente artificial e arbitrária” (BUTLER, 2017, p. 253, grifos da autora). 

Sobre o que Oliveira chama “vivências interacionais da masculinidade”, ele diz: 

 

Atos tão distintos e isolados como dar um murro na mesa e gritar durante uma 

partida de truco, engajar-se em brincadeiras ou situações violentas (brigas, 

troca de insultos, aplicação de castigos), flertar dizendo palavras pouco 

refinadas no ouvido de mulheres na rua, promover tumultos e atos de 

vandalismo aos bandos e em lugares públicos, estádios de futebol, assumir 

uma postura corporal mais rígida em situações em que se queira mostrar-se 

inabalável, negar-se a assumir alguns sentimentos tidos como não masculinos, 

reagir a desafios lançados por outros homens, desafiar outros homens, 

debochar e zombar de colegas por comportamentos e atitudes supostamente 

pouco masculinas, promover rachas, contar piadas e lançar invectivas e 

anátemas contra mulheres e pessoas homo-orientadas, bater e surrar essas 

mesmas pessoas, vangloriar-se de conquistas sexuais (verdadeiras ou 

fantasiosas) junto a outros homens, fazer uso de substâncias tóxicas ou álcool 

no intuito de se mostrar respeitável frente a uma plateia, dar cavalo-de-pau 

com carro ou moto para se fazer notar por outros, segurar nos genitais em 

público de modo aparentemente displicente, envolver-se em situações de risco 

para vanglória imediata ou posterior, assumir de maneira exibicionista 

responsabilidades tidas como típicas de homem ou então representar papel de 

cavalheiro em situações específicas; todas essas atitudes, além de muitas 

outras, enquadram-se dentro daquilo que chamo de vivências interacionais da 

masculinidade. São acionadas dentro de contextos específicos, expressam 

simbolicamente valores, afetam e influenciam outras vivências (dos próprios 

e de outros agentes) e efetivam uma dupla constituição: participam do 

processo reiterado de configuração da identidade subjetiva, ao mesmo tempo 

em que reatualizam (“vivificam”) e mantêm o horizonte simbólico que avaliza 

tais vivências. (OLIVEIRA, 2004, p. 261) 

 

Com isso em mente, neste tópico serão analisadas algumas das práticas significantes 

da masculinidade que estão presentes no romance. O objetivo aqui é o de observar como a 

representação e performance dessas diferentes vivências aponta para uma (re)afirmação e/ou 

imposição da masculinidade dentro da narrativa. Cinco aspectos foram selecionados para serem 

analisados com maior minúcia. Primeiro: a valorização e importância de práticas esportivas 
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coletivas – e competitivas – na socialização entre homens, jovens ou adultos, e o exercício de 

esportes individuais como forma de demonstração de masculinidade. Segundo: o 

reconhecimento do consumo de álcool e outras drogas como traço masculino. Terceiro: a 

expectativa de uma conduta sexual ativa e predatória por sujeitos masculinos em determinados 

contextos e a representação do papel de cavalheiro em outros. Quarto: a relação entre a violência 

e a conquista e/ou reparação da “honra masculina”, que também pode ser obtida pela validação 

de outras pessoas. E, por fim, em quinto lugar: a apresentação do pensamento científico-racional 

como uma forma de sancionar a masculinidade, especialmente em estratos sociais mais altos. 

 

2.4.1 Prática esportiva 

 

A relação entre esporte e masculinidade é significativa, pois “a conexão da prática de 

esportes com os valores masculinos é algo que atravessou toda a modernidade e se estende até 

os nossos dias” (OLIVEIRA, 2004, p. 60). Isso ocorre devido a associação entre os esportes e 

atributos consagrados pelo ideal moderno de masculinidade, como a força física, coragem, 

disciplina, entre outros. Dessa forma, “o esporte tende a representar uma importante fonte de 

experiência da validação da masculinidade a ser percebida como uma barreira contra a 

feminização e a emasculacão” (DUNNING; MAGUIRE, 1997, p. 339). Os homens que não 

demonstram habilidade esportiva e que não suprem essa “falha” de alguma outra maneira, 

exibindo superioridade científico-intelectual, por exemplo, são considerados desviantes da 

norma padrão e costumam ser execrados enquanto homens e associados ao “outro” feminino. 

Dessa forma, eles são simbolicamente emasculados e destituídos de sua posição superior dentro 

da hierarquia masculina.44 Além disso, determinados esportes, como os de contato e confronto, 

“funcionam como uma renovação contínua do símbolo da masculinidade” (CONNELL; 

MESSERSCHMIDT, 2013, p. 246), o que nos ajuda a compreender o frequente uso da 

violência, enquanto atributo admirado da masculinidade, em meios esportivos. 

Ao longo de Mãos de Cavalo, diferentes modalidades esportivas são praticadas pelo 

protagonista. O primeiro capítulo apresenta o ciclismo, ainda que amador e infantil, que é 

retomado na fase juvenil em modalidade mais radical. No capítulo seguinte, o primeiro da fase 

adulta, Hermano está saindo de casa para uma viagem, “até a região mais elevada do Altiplano 

Boliviano” (GALERA, 2010, p. 21), que havia combinado com Renan, amigo e modelo de 

 
44 Lembrando que “a ideia de uma hierarquia das masculinidades cresceu diretamente a partir da experiência de 

homens homossexuais com a violência e com o preconceito dos homens heterossexuais” (CONNELL; 

MESSERSCHMIDT, 2013, p. 244), o que explica a homofobia ainda muito presente em competições esportivas. 
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masculinidade que o protagonista segue durante a fase adulta. Renan era dono de uma academia 

esportiva chamada Condor que era frequentada pelo protagonista, indicando a prática da 

musculação pelos personagens. Além disso, era um escalador experiente, com o qual Hermano 

costumava praticar o alpinismo45. Nesse segundo capítulo, a importância dessa prática esportiva 

é exposta no seguinte trecho:  

 

A escalada, pra ele, sempre foi antes de tudo um método de exploração dos 

limites físicos e mentais, um exercício prazeroso de resistência muscular e 

concentração, praticado com disciplina e regularidade, que acabou entranhado 

em sua rotina, mas quando consegue se livrar de suas pacientes e acompanhar 

as saídas da turma da Condor nos finais de semana, a prática se torna algo 

além disso, um parêntese que interrompe o fluxo mais ou menos estável de 

sua vida profissional e familiar. (GALERA, 2010, p. 24) 

 

Há em seguida uma contraposição entre essa visão do protagonista da prática esportiva 

com a visão de Renan, para quem “a escalada é a própria rotina” (GALERA, 2010, p. 24). Como 

era um alpinista experiente, Renan buscava por vias de escalada cada vez mais difíceis e 

praticava o esporte por vaidade, interessado nas conquistas e na fama que o esporte lhe trazia, 

de modo que sua relação com o alpinismo era bastante egóica. Mas, “apesar da relação de seus 

egos com a escalada ser um tanto diferente” (GALERA, 2010, p. 25), Hermano e Renan 

costumavam viajar juntos de carro “nos finais de semana e feriados para escalar na rocha, numa 

média de dez vezes por ano nos últimos três anos” (GALERA, 2010, p. 25), e estiveram juntos 

em diversos lugares que são em seguida listados no texto, revelando a assiduidade dessa prática 

esportiva na fase adulta do protagonista. 

Na modernidade, “esportes, ginástica e treinamento físico constituíram um excelente 

ponto de apoio para a veiculação dos ideais viris” (OLIVEIRA, 2004, p. 62), e é interessante 

observar como o montanhismo é descrito como uma prática necessária aos personagens: 

Hermano e Renan “precisavam cada vez mais da endorfina, da adrenalina e do estado mental 

quase meditativo que a escalada na rocha proporcionava” (GALERA, 2010, p. 26, grifo meu). 

Isso levou Renan a propor a viagem para Cerro Bonete, na Bolívia, que parecia loucura para 

Adri, esposa de Hermano, fortemente contrária à empreitada, pois ninguém nunca havia subido 

lá e as vias para a montanha que Renan queria escalar eram de difícil acesso. No entanto, após 

ser desafiado de diferentes maneiras pelo amigo, Hermano decide acompanhá-lo na viagem. 

O desafio e a competitividade são marcas importantes das práticas esportivas na 

socialização masculina, pois os esportes fornecem “espaços públicos nos quais os homens 

 
45 Também me refiro ao esporte como “escalada” e “montanhismo” ao longo deste tópico. 
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podem projetar sua imagem heroica” (OLIVEIRA, 2004, p. 64) e representam “um lugar 

importante para manifestação e validação dos ritos vividos da masculinidade” (OLIVEIRA, 

2004, p. 66). É justamente através da competição que os homens reiteram sua masculinidade 

diante dos outros, estabelecendo uma hierarquia de superioridade/inferioridade pautada no 

desempenho, na performance de cada um. Quando Renan pergunta a Hermano se ele estaria 

com vontade de se aventurar a escalar uma montanha que nunca havia sido escalada,  

 

a pergunta parecia prever uma resposta negativa e tinha um toque muito sutil 

de desafio, coisa comum entre os dois quando o assunto era escalada, já que 

Renan era melhor no esporte em todos os sentidos e tinha como principal 

motivação a superação de marcas e façanhas, de preferência as alheias. 

(GALERA, 2010, p. 27) 
 

Após explicar onde se localiza a montanha, suas características, e como pretende 

realizar a expedição para escalá-la, Renan provoca novamente o amigo:  

 

“E aí? O que te parece? Nunca teve vontade de fazer uma indiada dessas? É 

possível, véio, perfeitamente possível. Precisa de tempo, dinheiro e um bom 

estado de espírito. Além de colhões. É isso que não tenho certeza se tu tem”, 

disse, meio brincando, meio pra valer. (GALERA, 2010, p. 28)  

 

A fala convoca um “senso aventureiro” comumente associado à masculinidade, como 

comprovam as produções literárias de aventura do final do século 19 e início do 20 destinadas 

aos meninos. Também há um desafio direto que questiona a masculinidade de Hermano, 

colocando em dúvida se ele possuía coragem, metonimizada nos “colhões”, para se 

comprometer em algo tão arriscado. A provocação é significativa pois questiona justamente a 

característica masculina com a qual Hermano se debate durante toda a narrativa. A falta de 

coragem do protagonista é execrada por ele mesmo em diversos momentos, e no desafio de 

Renan há uma antecipação desse conflito que é desenvolvido ao longo de todo o romance. 

Inicialmente relutante em aceitar a proposta de Renan, Hermano pesquisa sobre o 

Cerro Bonete na internet e, ao ver uma imagem de satélite da montanha, decide que “precisava 

estar lá. Precisava que aquele exato retalho da Terra se tornasse um lugar onde estivera, que sua 

presença ali fosse algo realizado” (GALERA, 2010, p. 29). O que motiva o personagem a querer 

participar da expedição de Renan, portanto, é, muito diferente da ambição do amigo, o desejo 

pelo isolamento: “Fuga e vaidade. Nunca houve uma dupla de alpinistas mais equivocada” 

(GALERA, 2010, p. 99). Vendo a imagem de satélite no computador, Hermano se lembra de 

outros lugares remotos que haviam ficado gravados em sua mente, e, entre eles, uma ilha que 

havia visto durante um passeio de barco pelo sul de Santa Catarina: 
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Era uma ilha de rocha entre tantas outras daquele litoral, coberta de vegetação 

na metade mais elevada, mas nessa havia três ou quatro cabanas de madeira 

completamente isoladas, voltadas pro oceano e escondidas do continente. 

Ficou imaginando quem havia construído aquilo, como tinham chegado lá, se 

alguém morava de fato naquelas habitações precárias ou se eram apenas 

galpões de pescadores usados como depósitos ou abrigos eventuais. Fosse 

como fosse, teve vontade de estar naquela casinha isolada numa ilha sem 

civilização. (GALERA, 2010, p. 30) 

 

Esse trecho é relevante pois corrobora com os apontamentos realizados no primeiro 

capítulo deste trabalho sobre a constância de personagens solitários na obra de Daniel Galera. 

Nessa passagem, é nítido como Hermano deseja se isolar, e se ele aceita o convite 

aparentemente absurdo de Renan é porque a expedição ao Cerro Bonete o oferece uma 

possibilidade de isolamento que ele tanto deseja. Vale ressaltar que a viagem na qual o 

protagonista viu a ilha apresentada na citação anterior foi feita durante seu primeiro ano de 

casamento, o que indica uma insatisfação, desde o princípio, com a relação conjugal. Mais 

adiante no romance, há uma crítica ao modo como Renan enxerga a atividade esportiva e uma 

reflexão sobre os verdadeiros motivos que levam Hermano a praticar o alpinismo: 

 

Se Renan escala por vaidade, ele [Hermano] escala pra fugir. Gostaria de 

acreditar que é somente pelo condicionamento físico e mental, pelo contato 

com a natureza propiciado pela escalada na rocha, mas no fundo a escalada é 

um esconderijo. Escala porque no fundo admira Renan. Admira Renan porque 

Renan é tudo que ele próprio não é. E agora vê que aceitou a ideia da 

expedição ao Cerro Bonete porque o cume do Cerro Bonete será sempre o 

oposto exato do local onde está agora. (GALERA, 2010, p. 99) 

 

Nesse trecho o discurso revela os verdadeiros pensamentos do protagonista e fica 

nítido como Hermano é, aos moldes do que foi discutido no capítulo anterior, um ser à deriva, 

que almeja ser alguém completamente diferente do que realmente é e aspira estar em qualquer 

lugar diferente daquele em que de fato se encontra. Ademais, é evidente nessa passagem como 

Renan configura o modelo masculino ao qual Hermano gostaria de se adequar em sua fase 

adulta, da mesma forma como ele se espelhava em Bonobo durante a juventude.  

A admiração que o protagonista sente pelo amigo, aqui, na realidade é uma admiração 

à adequação que Renan apresenta em suas performances masculinas. Apesar de tentar com 

afinco se adequar, desde a juventude Hermano nunca conseguiu se encaixar completamente aos 

moldes masculinos valorizados nos contextos sociais em que esteve inserido, e valorizados 

inclusive por ele próprio. 

No primeiro capítulo da fase juvenil, terceiro do romance, há a presença do futebol, 

esporte coletivo que não é do agrado do protagonista, como pode ser observado no trecho: 
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Hermano não gostava muito de jogar futebol. Era um zagueiro medíocre que 

uma ou duas vezes por ano, no máximo, por pura sorte, conseguia fazer um 

gol, dando um chutão do fim da quadra. Suas motivações para participar dos 

jogos eram imprecisas até para ele mesmo. O esforço físico lhe agradava. Ser 

eventualmente observado pelas gurias era outro estímulo inegável. O que o 

atraía não era o jogo, a competição ou mesmo a interação com os amigos do 

bairro, mas antes o ambiente, o cenário, a oportunidade na atmosfera que 

envolvia o campinho nos finais de tarde. (GALERA, 2010, p. 35) 

 

É notório como a personalidade do protagonista aponta para um afastamento dos 

padrões tradicionalmente masculinos, tendo em vista que ele não gosta do jogo coletivo, da 

competição e da interação com os amigos, preferindo algo muito mais sutil e subjetivo que não 

está relacionado à prática do esporte, mas ao ambiente onde o jogo acontece. Há, porém, logo 

após a última passagem citada, a indicação de que algo mais fazia com que Hermano 

participasse das partidas que aconteciam no campinho, e esse algo mais era Bonobo, pois  

 

nas partidas de futebol do campinho, Hermano podia, até certo ponto, se 

aproximar do Bonobo. Podia olhar para ele de perto, observar seu andar 

semiereto e suas feições símias. Podia dar um carrinho no Bonobo, tirar a bola 

dele. Podia se colocar no caminho do Bonobo. Na posição de zagueiro, era o 

que se esperava dele. Impedir, a qualquer custo, que qualquer atacante, 

Bonobo ou não Bonobo, chegasse perto do gol com a bola no pé. (GALERA, 

2010, p. 36) 

 

O futebol era, portanto, um pretexto para Hermano se aproximar do representante da 

masculinidade hegemônica do bairro, observá-lo, e desafiá-lo sem medo, pois era isso que se 

esperava dele no jogo. O enfrentamento com Bonobo, o que atestaria a coragem de Hermano, 

era possível nesse contexto, e somente por isso ele participava dos jogos de futebol. Ademais,  

 

Na juventude, as habilidades corporais se tornam um indicador primeiro de 

masculinidade, conforme vemos no esporte. Essa é uma forma-chave de 

ligação entre a masculinidade e a heterossexualidade na cultura ocidental, com 

prestígio dado aos meninos com parcerias heterossexuais e o aprendizado 

sexual imaginado como exploração e conquista. Práticas corporais, tais como 

comer carne e assumir riscos na estrada, também se tornam ligadas às 

identidades masculinas. (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, p. 269) 

 

Além dos esportes até aqui mencionados, é significativo destacar, por fim, que 

Hermano realiza exercícios físicos “livres”, como abdominais e corrida, constantemente, desde 

a juventude até a idade adulta. Também há, no romance, referência a competições de downhill, 

uma modalidade radical de ciclismo que consiste em descer o mais rapidamente possível um 

determinado percurso, que eram realizadas entre os rapazes da Esplanada. Tudo isso corrobora 
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com a observação de Grossi (2004, p. 8) de que “é pelo sofrimento corporal que se constitui o 

jovem desportista; é pela violência contra si mesmo que se faz a masculinidade”. 

 

2.4.2 Consumo de álcool e outras drogas 

 

O consumo de álcool é uma marca de um determinado ideal de masculinidade. 

Segundo Miriam Pillar Grossi (2004, p. 19), “os bares são lugares masculinos 

institucionalizados na nossa cultura, lugar onde se consome álcool”. Retomando a pesquisa de 

Miguel Vale de Almeida (1995)46, a pesquisadora afirma que uma das características da 

masculinidade tradicional “é a de aprender a beber, a suportar a bebida”. Essa percepção pode 

ser ampliada para outras drogas, como o tabaco, também muito consumido por homens de 

determinados contextos. Não é por acaso que os charutos sejam mais comumente associados 

aos homens, sendo, assim, socialmente vistos e generificados como objetos masculinos. 

Em Mãos de Cavalo, há algumas referências ao consumo de álcool e outras substâncias 

alucinógenas, pelas quais Hermano não demonstra nenhum interesse. Comentarei duas. No 

segundo capítulo do livro, primeiro da fase adulta, Hermano se recorda de uma viagem que fez 

com Adri, sua esposa, o amigo Renan e Keyla, aluna e namorada do Renan. Uma passagem 

revela que o protagonista é alvo de chacota por não consumir drogas: “À noite, ela [Adri] fumou 

muita maconha, bebeu muito vinho e ajudou todo mundo a tirar sarro da cara dele [Hermano] 

por não beber nem fumar maconha” (GALERA, 2010, p. 25). Nesse trecho é nítido como até 

sua esposa o torna alvo de zombaria, comprovando que, no estabelecimento das normas de 

gênero, todos são cúmplices e contribuem para a ratificação das regras. Sei que, nesse caso, 

trata-se de uma viagem com um pequeno grupo de amigos próximos, mas não se pode desprezar 

a reiteração de normas de gênero mesmo nesses momentos através de brincadeiras e gozações 

aparentemente inofensivas.  

No capítulo “A festa de quinze da Isabela” há outra referência a drogas. Nesse capítulo 

da fase juvenil de Hermano, ele e Bonobo saem juntos da festa da Isabela. Primeiro, Bonobo 

“tira do bolso da calça um maço de cigarros” e, em seguida “estende o maço e oferece um 

cigarro a Hermano” (GALERA, 2010, p. 108), que recusa. Após andarem um pouco, os dois 

encontram oferendas de um despacho de umbanda. Entre os objetos, há uma garrafa de cachaça, 

que Bonobo bebe sem pensar duas vezes. Logo depois, ele 

 
46 Senhores de si: uma interpretação antropológica da masculinidade. Neste trabalho etnográfico, realizado na 

aldeia de Pardais, no Alentejo (Portugal), Almeida investiga o modelo hegemônico de masculinidade e analisa a 

construção da masculinidade entre os homens da aldeia. 
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Aponta a garrafa na direção de Hermano, que faz nova recusa não apenas em 

nome de sua tenaz abstinência, mas sobretudo porque beber de uma garrafa 

roubada de uma macumba não parece algo que uma pessoa deva fazer sem 

alguma espécie de receio, por mais cética que seja. Fica esperando que o 

Bonobo o chame de bicha ou qualquer coisa nessa linha, mas o silêncio 

persiste. (GALERA, 2010, p. 108-109) 
 

Nessa passagem fica claro como Hermano teme o julgamento de Bonobo e espera por 

um xingamento que demonstra a homofobia impregnada na masculinidade hegemônica, que 

pressupõe que “os homens que não mostram sinais redundantes de virilidade são associados às 

mulheres e/ou a seus equivalentes simbólicos: os homossexuais” (WALZER-LANG, 2001, p. 

465). Além disso, “a elaboração imaginária e incorporada do lugar simbólico feminino num 

agente masculino foi, e ainda é, sinônimo de infâmia, desonra, desclassificação social” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 73). A expectativa de ser chamado de bicha revela a internalização da 

homofobia pelo personagem. Nesse trecho, Hermano demonstra estar alinhado a um outro ideal 

de masculinidade, em que a abstinência seria valorizada como um traço de tenacidade. Contudo, 

no contexto da Esplanada, Hermano sabe que a rejeição do álcool e do cigarro são condenáveis, 

e por isso espera ser ofendido por Bonobo. Talvez por se sentir pressionado pelas normas 

masculinas que têm absorvidas, e por temer o desprezo do representante da masculinidade do 

bairro, eventualmente Hermano pede pela garrafa sem utilizar palavras:  

 

estende a mão, o Bonobo interpreta seu gesto e, sem perguntas, oferece a 

garrafa de cachaça. O gole é pequeno e deixa uma sensação de queimação nos 

lábios. Era o primeiro gole de bebida alcóolica que tomava e seria o último, 

estava convicto. Apenas sentiu uma vontade inadiável de introduzir um fato 

novo em sua vida. Agora ele já não era alguém que nunca bebeu, e portanto 

era uma pessoa diferente. (GALERA, 2010, p. 121, grifo do autor) 

 

Essa passagem revela uma vontade de mudança por parte do protagonista, e ele 

acredita que atuar de acordo com o que seria esperado dele, como membro do grupo masculino, 

seria suficiente para modificar sua personalidade. No decorrer da narrativa, vê-se que esse 

pensamento não se fundamenta, e Hermano eventualmente percebe que é inútil tentar fingir ser 

algo que ele não é. Nesse momento que compartilha com Bonobo, essa compreensão da 

inutilidade de tentar mudar aparece, mas ainda há uma ponta de esperança de que, talvez, fosse 

sim possível se modificar e se aproximar mais do padrão masculino da Esplanada: 

 

Mudar de personalidade, dar alguma guinada brusca na trajetória da vida 

parecia sempre ser um objetivo impraticável, nada mais que combustível para 

a ansiedade e a frustração, mas em gestos instantâneos como aquele um 

mundo inteiro de possibilidades se desenhava. Intervir no destino, de repente, 

parecia simples. Aos poucos, através de pequenos gestos desse tipo, quem 
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sabe não conseguisse se transformar paulatinamente em outra pessoa, alguém 

menos calado, que conseguisse incorporar na trama da própria vida a belíssima 

violência das graphic novels coloridas, a virilidade e o magnetismo dos heróis 

de seus filmes favoritos, a fluidez selvagem das ações e palavras de alguém 

como... era preciso confessar, não apenas para si mesmo mas para todo mundo 

– alguém como o Bonobo. (GALERA, 2010, p. 121) 
 

A citação reitera o desejo de Hermano de se alinhar ao padrão masculino de seu bairro 

e a ideia de que, através da repetição de pequenos gestos, ou seja, de diversas performances, 

ele poderia modificar sua identidade. Isso corrobora com a seguinte afirmação de Butler (2017, 

p. 244): “o fato de a realidade do gênero ser criada mediante performances sociais contínuas 

significa que as próprias noções de sexo essencial e de masculinidade ou feminilidade 

verdadeiras ou permanentes também são constituídas” (grifo da autora). Ou seja, pode-se 

considerar que o romance ajuda a questionar e desconstruir um determinado modelo de 

masculinidade, em concordância com a leitura de Anna Carolina Botelho Takeda (2016, p. 163) 

de que há, em Mãos de Cavalo, “a representação da ruína do modelo de masculinidade em que 

a virilidade é o elemento determinante”. 

 

2.4.3 Sexualidade 

 

Antes de iniciar a análise sobre a conduta sexual masculina na narrativa, é preciso 

considerar que “a sexualidade e o gênero são sistemas distintos entrelaçados em muitos pontos” 

(VANCE, 1995, p. 12) e que, como o gênero “a sexualidade, antes de ser uma substância, uma 

condição da natureza humana, é sobretudo uma construção social” (FRY, 1982, p. 112). 

Falando especificamente sobre a identidade masculina, é preciso considerar “o desejo 

masculino heterossexual que é sua assinatura” (BUTLER, 2017, p. 100)47, e a “instituição da 

heterossexualidade como base fundadora das ordens sociais dominadas pelo masculino” 

(BUTLER, 2017, p. 217)48. Isso precisa ser levado em conta dentro de uma matriz em que sexo, 

gênero, desejo e práticas sexuais estariam em confluência com a heterossexualidade. Dessa 

forma, os homens seriam caracterizados pela posse do pênis, pela adequação às normas da 

masculinidade, pelo desejo sexual hétero-orientado e pela posição ativa nas relações sexuais. 

Essa “atividade” masculina é comentada por Lia Zanotta Machado (2001) e Miriam Pillar 

Grossi (2004), que destacam a importância da ideia do sujeito masculino como aquele que 

 
47 Afinal, “o gênero é não somente uma identificação com um sexo; ele também implica que o desejo sexual seja 

dirigido para o sexo oposto” (RUBIN, 2017, p. 32). 
48 Nessa citação, Butler está comentando o materialismo de Monique Wittig, que “toma as instituições e práticas 

sociais, especialmente a instituição da heterossexualidade, como base da análise crítica” (BUTLER, 2017, p. 216). 
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penetra e se apodera de outro corpo, e é importante destacar que esse outro corpo não precisa, 

necessariamente, ser o corpo de uma mulher, ou mesmo um corpo considerado feminino: “Uma 

das principais definições da masculinidade na cultura ocidental para o gênero é que o masculino 

é ativo. Ser ativo, no senso comum a respeito de gênero, significa ser ativo sexualmente, o que 

para muitos significa penetrar o corpo da/o outra/o” (GROSSI, 2004, p. 6). Citando Peter Fry 

(1982), a autora indica que a visão tradicional e predominante é a de que “homem é aquele que 

‘come’, ou seja, que penetra com seu sexo não apenas mulheres, mas também outros homens”. 

Javier Sáez e Sejo Carrascosa (2016) destacam a articulação da construção da 

identidade sexual masculina com a proteção do ânus49, e afirmam que “ser um homem é ser 

impenetrável” (ibid., p. 31), que “a repressão do anal tem um papel chave na construção da 

masculinidade contemporânea” (ibid., p. 75) e que “existe uma lógica circular entre a 

masculinidade e a impenetrabilidade”, o que suscita o questionamento: “Se é masculino e por 

isso se é impenetrável, ou se é impenetrável e por isso se é masculino?” (ibid., p. 85). Os autores 

enfatizam que “a repulsa a ser penetrado é um elemento fundamental da identidade masculina 

do homem heterossexual” (ibid., p. 126) e refletem sobre o sistema de valores, adotado por 

inúmeras sociedades e grupos sociais, em que a dominação e a virilidade estão no penetrador, 

sendo o receptor, ou o sujeito passivo, inferiorizado por essa lógica binária de poder.50 

Para concluir essas considerações teóricas sobre a sexualidade masculina, é preciso 

levar em conta que cabe ao homem a atitude de iniciar o contato sexual, de modo que “o 

fundamento mais naturalizado é de que à mulher não cabe a iniciativa, nem o apoderamento do 

corpo do outro, mas apenas a sedução” (MACHADO, 2001, p. 7). A ação é esperada dos 

sujeitos masculinos e, além disso, pressupõe-se uma “disponibilidade total para a realização da 

atividade sexual”, que “está associada ao lugar simbólico do masculino como lugar da iniciativa 

sexual” (ibid., p. 7). Dessa forma, a recusa, por parte do homem, de qualquer possibilidade de 

contato sexual, é vista de maneira pejorativa, o que revela a presunção de uma alossexualidade51 

agressiva por parte de sujeitos masculinos, que precisam estar sempre “ativos e operantes”.  

Em Mãos de Cavalo, pode ser observado que Hermano não demonstra interesse por 

relacionamentos amorosos e/ou sexuais, e quando o início de sua relação com Adri é 

comentado, há a indicação de que ela havia tomado a iniciativa de chamá-lo para que ficassem 

 
49 Essa articulação também está presente no texto de Roberto DaMatta: “Tem pente aí? Reflexões sobre a 

identidade masculina” (2010). 
50 “A construção da sexualidade, do desejo, está atravessada por muitas variáveis transversais, mas, sobretudo, está 

dentro de um sistema, o heteropatriarcal, onde os valores do penetrador são os mais elevados. Parece que é difícil, 

quase impossível, questionar essa hierarquia, na qual não cabem dúvidas sobre quem possui quem” (SÁEZ; 

CARRASCOSA, 2016, p. 161). 
51 “Alossexual” é um termo cunhado pela comunidade assexual para designar pessoas não-assexuais. 
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sozinhos. Na época, ele estava na reta final do curso de medicina, e ela estudava Artes Plásticas. 

Embora o protagonista demonstre gostar dela, ele reflete que, na época em que a conheceu:  

 

Não via como a convivência com uma mulher poderia incrementar sua vida, 

e suas breves experiências com namoradas tinham apenas drenado 

quantidades imensas de energia que julgava vitais para atingir seus objetivos 

primários, que na época eram o estudo, a busca compenetrada de uma técnica 

cirúrgica exemplar e a manutenção de uma forma e resistência físicas 

impecáveis. (GALERA, 2010, p. 51) 

 

No início da relação, Adri “dizia em dúbio tom de brincadeira que precisava de um 

homem que fosse se tornar um médico muito rico para bancar seus caprichos criativos até que 

conquistasse fama internacional” (GALERA, 2010, p. 51). O casamento entre eles, portanto, 

parece ter sido realizado e se mantido mais por conveniência do que por desejo, e embora o 

início do relacionamento tenha sido muito bom, “sua vida juntos parecia ter passado de maneira 

rápida e automática” (GALERA, 2010, p. 52). Os problemas conjugais e a frustação com o 

casamento, por ambas as partes, é evidente em todos os capítulos da fase adulta de Hermano.  

Além de Adri, só há referência a uma outra mulher com quem o protagonista se 

relacionou em sua juventude: Naiara, irmã dois anos mais nova de Bonobo. Ela foi a 

“inspiração” para o nome que ele daria à filha que teria com Adri: Nara. Em um capítulo da 

fase juvenil, é narrado uma visita que Hermano faz à casa de Bonobo, em que é atendido por 

Naiara, que estava sozinha. Ela o convida a entrar e esperar pela volta do irmão, e logo em 

seguida é ela quem toma todas as iniciativas para ter um contato mais íntimo com o 

protagonista. Naiara revela que Hermano era um objeto de desejo no bairro:  

 

Naiara tirou a camiseta de Hermano e perguntou se ele sabia que era comido 

com os olhos, que o corpo dele era o assunto dominante nas conversas de todas 

as gurias e que era o sonho de cada uma delas levar aquele corpo para uma 

cama antes das outras, pois nenhuma entre elas tinha alguma vez trepado com 

ou sequer beijado Hermano, e era uma falta grave de senso comunitário dividir 

tudo aquilo apenas com meninas do colégio dele ou seja lá de onde fossem as 

gurias que ele pegava, deixando de contemplar as admiradoras da vizinhança. 

Que esnobismo, que crueldade. (GALERA, 2010, p. 138-139) 

 

A fala da garota, apesar de muito elogiosa ao protagonista, denuncia a falta de 

“iniciativa” e o desinteresse dele diante das outras meninas. Nesse momento, Naiara tenta 

começar um contato sexual, e enquanto Hermano não queria continuar: “um tremor 

preocupante foi se apoderando dele, um receio de ir adiante. Será que não podiam parar por 

ali?”, “Naiara queria ir adiante, e rápido” (GALERA, 2010, p. 139). Vê-se, nesse momento, a 

disparidade entre os desejos dos personagens, e, incapaz de assumir o que realmente quer, pois 
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isso violaria convenções sociais do que era esperado dele nessa situação, Hermano se “desliga” 

daquele momento e age como um boneco cenográfico: “Ele começou a ver tudo de fora, como 

uma câmera instalada no teto do quarto” (GALERA, 2010, p. 139); “Hermano já não estava 

mais ali. Naiara estava interagindo com um autômato, ambos sendo observados pela verdadeira 

consciência de Hermano” (GALERA, 2010, p. 140). Eventualmente, o protagonista interrompe 

as investidas da menina e a pede para mordê-lo, o que ela faz, causando “um estremecimento 

de prazer que era intensificado pela ideia de que os dentes dela deviam estar perfurando sua 

pele, entrando na carne até a raiz, até as gengivas” (GALERA, 2010, p. 141). Essa citação 

exprime o caráter masoquista da sexualidade de Hermano, mais vinculada à experiência da dor 

do que ao estímulo genital. Além disso, o fascínio que ele possui pela violência e pelo sangue, 

desde a infância, contribuem para essa visão de uma sexualidade dissidente.  

Ao contrário do protagonista, outros personagens masculinos demonstram maior 

interesse pelas meninas da Esplanada. Como já comentado, Pedreiro, o melhor amigo de 

Hermano, possuía uma vida sexual ativa e, quase ao final do romance, o leitor descobre que ele 

se tornaria pai. Bonobo é, em quase todos momentos em que aparece, descrito na companhia 

de uma garota, e, em cada ocasião, a garota é diferente. No capítulo intitulado “O morro” 

Uruguaio tenta se aproximar de Isabela, até que, ao final desse mesmo capítulo, os dois são 

vistos “deitados sobre os liquens, se beijando, seus corpos inertes, as mãos de um timidamente 

estacionadas sobre o corpo do outro” (GALERA, 2010, p. 70). Mais adiante, a relação entre 

esses dois personagens se torna conflituosa. No capítulo que narra a festa de quinze anos da 

Isabela, Uruguaio desrespeita o decoro exigido para a ocasião. Nesse evento, mais formal, todos 

deveriam se vestir e atuar de forma diferente, e isso era inclusive exigido dos convidados:  

 

A indicação TRAJE: SOCIAL no convite tinha sido motivo de debates e 

piadas entre os convidados masculinos na semana anterior, mas as ameaças de 

comparecer ao evento de chinelos e camiseta regata não foram levados a cabo, 

e a maioria deu um jeito de descolar pelo menos um blazer e uma gravata para 

não ofender os anfitriões. (GALERA, 2010, p. 109-110) 

 

Como pode ser percebido, apesar da discussão suscitada pela exigência de trajes 

sociais, ninguém se atreveu a desrespeitar as normas de vestimenta do evento. Contudo, há 

passagens que demonstram a tentativa dos meninos de desrespeitarem, de maneira inocente, a 

formalidade do evento; como, por exemplo, através de brincadeiras executadas diante da 

câmera de vídeo que gravava a festa, numa tentativa de sabotar o vídeo familiar do evento. O 

comportamento de Uruguaio, todavia, ultrapassa os limites de respeitabilidade, e isso é 

prenunciado no momento em que, vendo Isabela dançando a valsa com o pai, ele “cutucava 
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seus vizinhos de mesa sussurrando ‘Já peguei, já peguei’” (GALERA, 2010, p. 111), o que 

revela um outro traço usual da masculinidade: a vangloriação das conquistas românticas e/ou 

sexuais. Mais tarde, enquanto Uruguaio e Isabela dançavam juntos, Hermano repara que havia 

algo de errado no contato entre os dois: 

 

Isabela estava segurando um dos pulsos do Uruguaio, aparentemente tentando 

manter o braço dele afastado de alguma parte macia de seu corpo. O gesto não 

chamava muito a atenção, mas era suficiente para sugerir uma situação de 

assédio e resistência. O outro braço do Uruguaio prendia as costas dela com 

força. O queixo dele estava encaixado no pescoço dela como uma tranca. 

Isabela estava falando. [...] Já não estavam girando, e sim fixos em suas 

posições como se algum movimento brusco de uma das partes estivesse sendo 

preparado. Isabela elevou o tom de voz e agora se podia distinguir o que ela 

estava dizendo. Pedia para ser largada, repetindo uma mesma frase seguidas 

vezes, com pausas idênticas entre uma e outra. [...] O Uruguaio não soltava 

Isabela, como se a insistência ainda pudesse, absurdamente, reverter a situação 

a seu favor. Ela tentava se livrar com movimentos cada vez mais enérgicos. 

Havia chegado o momento de agir e a consciência disso trouxe um tremor ao 

corpo de Hermano, pois por um instante pensou em intervir, separar os dois, 

imobilizar o Uruguaio de alguma forma, levá-lo para a rua, porém não fez 

nada, ficou plantado no mesmo lugar considerando todo o catálogo de 

maneiras possíveis de abordar o Uruguaio e se defender de uma provável 

reação violenta até que a Isabela se desvencilhou com um empurrão mas não 

conseguiu fazer com que o Uruguaio soltasse a mão dela e começou a gritar, 

e todo mundo menos Hermano decidiu intervir ao mesmo tempo. (GALERA, 

2010, p. 116-117) 

 

Esse trecho descreve o assédio de Isabela pelo Uruguaio, e demonstra como Hermano 

apenas observa a cena, muito antes que ela chamasse a atenção dos demais, e permanece incapaz 

de agir, mesmo quando todos decidem ajudar a garota. É Bonobo quem intervém e começa a 

lutar fisicamente com Uruguaio, fazendo justamente o que Hermano gostaria de fazer, se tivesse 

coragem, para ajudar Isabela. Todos se afastam para não interromper a luta dos garotos, e apesar 

de ser menor e mais fraco, Bonobo vence o duelo e arrasta o Uruguaio até a rua, onde “fez 

questão de deixar bem claro que não se deve agir de modo inconveniente numa festa de 

aniversário” (GALERA, 2010, p. 118). É notório como Bonobo consegue adaptar suas 

performances masculinas com primor às diferentes situações em que se encontra. Nos 

momentos informais, como nos jogos de futebol, ele é agressivo na medida adequada, e nos 

momentos formais ele entende que precisa atuar de outra maneira; tanto é que, antes do assédio 

da Isabela, Hermano o observa dançando com outra menina do bairro. Bonobo defende a honra 

de Isabela, porém, para isso, fere a honra de Uruguaio e se torna seu inimigo ao derrotá-lo e 

expulsá-lo da festa de aniversário. Essa humilhação faz com que Uruguaio deseje se vingar, o 

que, mais adiante, resultará no espancamento e assassinato de Bonobo. 
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2.4.4 Honra e violência 

 

Pedro Paulo de Oliveira (2004, p. 23), referindo-se aos cavaleiros medievais, afirma 

que os duelos entre homens sempre estiveram associados à honra masculina, “bem como à 

coragem e ao sangue-frio para defendê-la”. Segundo o autor, “a honra era uma expressão do 

poder de sangue e da qualidade da estirpe aristocrática”, e “funcionava como um signo da 

dignidade e da reputação de um indivíduo pertencente a uma determinada linhagem”. Essa 

noção persistiu com o passar do tempo e se adaptou às diferentes épocas e contextos sociais, e 

o autor destaca que houve uma transformação ritualística do duelo à medida que ele foi 

apropriado pela burguesia: “A ênfase na bravura, na ousadia e no destemor desloca-se 

paulatinamente para a questão da firmeza, do autocontrole e da contenção” (OLIVEIRA, 2004, 

p. 25). Em Mãos de Cavalo, Bonobo é o único que consegue transitar por esses dois ideais, 

adaptando-se de acordo com as circunstâncias.  

Lia Zanotta Machado (2001, p. 13), abordando especificamente o contexto brasileiro 

moderno, afirma que a honra, enquanto categoria relacional, “funda a construção simbólica dos 

gêneros, no que tem de mais impensado e naturalizado”, de modo que “a construção 

hegemônica dos valores do masculino faz lembrar os padrões mediterrâneos da construção 

simbólica masculina, em torno do desafio da honra, do controle das mulheres e da disputa entre 

homens”. Segundo a autora, a honra masculina depende da respeitabilidade de outras pessoas, 

tanto homens quanto mulheres, e ela destaca que: 

 

A construção simbólica masculina, em torno do desafio da honra, da disputa 

entre homens e do controle das mulheres se articula e constitui grande parte 

das formas de violência brasileira masculina, lembrando os padrões 

mediterrâneos, onde tais categorias já foram tão bem analisadas, e das quais 

culturalmente o Brasil é caudatário, especialmente através da cultura ibérica. 

(MACHADO, 2001, p. 16) 
 

É importante para os sujeitos masculinos serem considerados honrados, pois “a honra 

é a chancela social legítima que garante ao agente a possibilidade (não a obrigatoriedade) de 

lançar mão das prerrogativas de poder destinadas àqueles percebidos como honrados” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 234). Considerando isso e o que foi comentado no tópico anterior sobre 

a disputa entre Bonobo e Uruguaio, é possível compreender o que motiva o desejo de vingança 

por parte do personagem derrotado. A desonra masculina é vergonhosa e requer uma reparação.  

Esta pode ser efetivada através do duelo, que “pode ser visto como uma solução de transição 

para os conflitos masculinos que não estavam previstos na lei, originados, entre outros, por 
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injúrias, insultos, provocações” (OLIVEIRA, 2004, p. 24). No entanto, Uruguaio não desafia o 

Bonobo para uma batalha. A reação para sua derrota é muito mais indecorosa do que “nobre”.  

O penúltimo capítulo da fase juvenil de Hermano narra o acontecimento traumático 

que marcou sua vida. Em uma noite de domingo, Bonobo foi espancado até a morte com chutes 

na cabeça por um grupo de rapazes liderados por Uruguaio. Hermano caminhava com o Bonobo 

quando a turma apareceu e os dois decidiram fugir. No entanto, enquanto o protagonista 

conseguiu escapar e se esconder, Bonobo caiu em um buraco e foi agredido. Hermano 

presenciou a cena sem ter coragem para ajudar o amigo e impedir seu assassinato.  

A morte de Bonobo consiste na grande perda afetiva de Hermano, tendo em vista, 

como já comentado, que Bonobo representava o ideal de masculinidade ao qual o protagonista 

gostaria de se adequar, o que fica explícito no último capítulo de sua fase adulta: “Tanto tempo 

depois, ainda era possível recordar do sentimento de querer ser como o Bonobo, impotente, 

duro, espontâneo e respeitado não obstante sua feiura, desajuste, tosquice e brutalidade” 

(GALERA, 2010, p. 176). Tudo que o amigo da Esplanada representava – a virilidade, o 

heroísmo e a coragem que o protagonista gostaria que fossem constituintes de sua própria 

personalidade – pareciam morrer juntamente com o amigo, corroborando com a ideia de que  

 

Nessa narrativa, o fim trágico está associado ao modelo de virilidade 

incessantemente cobrado, de diversas maneiras, dos garotos no seu 

microcosmo. Sugere-se que, com a morte de Bonobo, Daniel Galera aponta 

para a impossibilidade de sobrevivência de um ideal de masculinidade 

alicerçado na violência, pois, de certa forma, é o comportamento próximo a 

esse ideal, o responsável pelo fim trágico de Bonobo. Sua morte, então, é 

entendida como a metáfora da falência da masculinidade ligada a certo 

primitivismo que sobrevive de forma acentuada, principalmente, nas 

sociedades cuja dominação masculina existe sem enfrentar resistências e 

questionamentos consideráveis que possam evitar o destino adverso daqueles 

que a valorizam e a nutrem sem medida. (TAKEDA, 2016, p. 161) 
 

Não estou de acordo, contudo, com a afirmação de que a adequação a um modelo de 

masculinidade alicerçado na violência é o responsável pelo final trágico de Bonobo. Como 

demonstrado anteriormente, o personagem transita com perícia por variadas performances 

masculinas exigidas em diferentes circunstâncias, não havendo sempre a utilização da violência 

para se impor. Pamella Oliveira (2012, p. 175) indica que Bonobo “representa a encarnação do 

pobre heroico, isto é, embora sem acesso aos bens materiais, é possuidor de uma moral que faz 

com que utilize da violência para defender a si mesmo e aos seus interesses”. É inegável, 

portanto, o uso da violência como recurso social para exercer seu poder na Esplanada, mas isso 

não significa que a violência seria a responsável por sua morte. 
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O uso da violência pelo personagem pode ser compreendido como sendo uma de suas 

poucas possibilidades de impor sua autoridade/masculinidade, considerando sua classe social, 

abaixo dos demais personagens que viviam na Esplanada. Bonobo revela, em diálogo com 

Hermano após a festa da Isabela, que sua mãe possuía um pequeno terreno, com o qual ele 

sonhava em construir uma casa para viver. Para receber o terreno da mãe, Bonobo trabalhava e 

esperava que em dois anos conseguisse uma promoção que o ajudasse a realizar seu sonho. Não 

há indicação de que nenhum outro personagem da vizinhança trabalhasse, e a condição social 

da família de Bonobo também pode ser constatada através de algumas falas de Naiara, que não 

possuía grandes ambições e imaginava que, aos vinte e dois anos, ainda estaria morando na 

Esplanada, apesar de não querer isso. No final do romance, há a comprovação de que isso 

realmente acontece, e Naiara acabar construindo uma casa e uma creche no terreno que era da 

mãe. De todo modo, da mesma maneira como Morsa utiliza os bens materiais que sua alta classe 

social o permite adquirir para ser valorizado pelos vizinhos, Bonobo utiliza a violência, sua 

única “moeda de troca”, para ser reconhecido no bairro. O que causa sua morte, portanto, está 

mais aliado à sua classe social do que ao seu gênero, pois, se tivesse melhores condições de 

vida, talvez não precisasse recorrer tanto à violência para ser respeitado. E, de todo modo, não 

é ele o responsável por sua morte, mas o Uruguaio, que se alicerça na violência e na covardia – 

ao atacar Bonobo com um grupo de outros rapazes – para compensar a honra ferida. 

 

2.4.5 Pensamento científico-racional 

 

Pedro Paulo de Oliveira (2004, p. 55) aponta que, com o movimento iluminista, houve 

a “imbricação entre os ideais de racionalidade juntamente com os postulados científicos e o 

ideal moderno de masculinidade”, e que “a ciência e suas ‘descobertas’ também iriam conspirar 

para legitimar a supremacia androcêntrica”. Dessa forma,  

 

pensamentos claros e precisos seriam os únicos adequados para descrever 

procedimentos matemáticos, lógicos e todos aqueles ligados às ciências 

naturais, enquanto os outros tipos de raciocínio estariam associados à 

feminilidade e caracterizariam as reflexões ligadas às humanidades. Desse 

modo, a mente científica par excellence ficava identificada com o masculino. 

(OLIVEIRA, 2004, p. 58) 

 

Em outras palavras, a partir do período moderno, o pensamento científico-racional foi 

considerado um traço masculino, sendo às mulheres negada a participação na construção e 

descobertas científicas. Com os avanços realizados pelos diversos movimentos feministas, na 
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contemporaneidade, isso tem mudado, mas ainda é corriqueiro ver mulheres tendo suas ideais 

desmerecidas e sua própria capacidade científico-intelectual desprezada por homens. Não é à 

toa que nos últimos anos tenham ascendido termos como o mansplaining52. 

Retomando a análise do romance, após a morte de Bonobo, Hermano decide investir 

na construção de outra identidade para si, alinhada ao planejamento que consistia no isolamento 

social, no esgotamento da mente e do corpo através do estudo e de atividades físicas individuais, 

“numa rotina tão solitária quanto possível, absolutamente focada na superação de seus próprios 

limites e na manutenção de um nível de exigência pessoal absurdo, do tipo que poucos seres 

humanos teriam capacidade de cumprir” (GALERA, 2010, p. 126). A instauração dessa rotina 

sobre-humana decorre da recusa do personagem de enfrentar o seu testemunho covarde do 

assassinato de Bonobo, acontecimento que o traumatizou e o fez querer abandonar a identidade 

de Mãos de Cavalo. Contudo, a escolha da nova “identidade” – que não deixa de ser, também, 

uma performance – a ser assumida se alia a um outro ideal de masculinidade mais próximo do 

caráter introvertido e reservado do protagonista: o do homem autocentrado, determinado, 

persistente, inteligente e determinado. A escolha do curso de medicina demonstra também como 

alguns valores que ele admirava desde a infância persistem na construção de sua nova 

identidade:  

 

Foi pesquisar qual era o curso superior mais difícil da universidade mais 

exigente do estado e a trilha o conduziu ao ofício que lhe parecia claramente 

destinado, a profissão que justificaria uma entrega completa à disciplina e ao 

mesmo tempo absorveria seu fascínio pelo sangue, pela mutilação, um 

sentimento ambíguo que combinava a atração estética pela violência a um 

medo francamente covarde da violência de fato. (GALERA, 2010, p. 126) 

 

A recusa de admitir o trauma e seu testemunho covarde do homicídio de Bonobo, 

alinhada à ideia de que os homens devem ocultar suas emoções e sofrer em silêncio53, é 

explícita: “Resistiu às tentativas dos pais de marcar hora em um psicólogo. Não estava 

traumatizado. Não estava tentando superar uma experiência difícil. Não estava se sentindo 

deslocado. Estava somente buscando um objetivo” (GALERA, 2010, p. 127). Vemos, nessa 

citação, que a voz narrativa está completamente aliada ao olhar de Hermano, de modo a fazer 

o leitor mais inadvertido a concordar que realmente não havia nada de errado. Essa estratégia 

revela a assimilação dos valores de masculinidade adotados pelo personagem na própria voz 

narrativa, o que nos permite afirmar que a própria narração do romance se filia, em muitos 

 
52 Termo que significa: um homem comentar ou explicar algo a uma mulher de uma maneira condescendente, 

confiante, e, muitas vezes, imprecisa ou de forma simplista. 
53 Em concordância com os dados apresentados no documentário O silêncio dos homens (2019).  
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momentos, a um padrão de masculinidade. Com o afastamento de Hermano de todos os vizinhos 

e a dedicação titânica à rotina que havia planejado para si,  

 

passou em primeiro lugar no vestibular de Medicina da Federal do Rio Grande 

do Sul. Se recusou a tirar uma foto pra campanha publicitária do cursinho pré-

vestibular. Recebeu com humildade os parabéns dos amigos e parentes e não 

deu bola à pequena fama que se espalhou pela vizinhança. Estava apenas 

começando. Mergulhou com o mesmo fôlego nos seis anos da graduação, dois 

anos de residência médica em cirurgia geral, mais dois em plástica [...] até 

abrir seu próprio consultório aos vinte e oito anos. (GALERA, 2010, p. 127) 

 

Hermano destina, portanto, mais de uma década de sua vida para se tornar um médico 

competente e, nesse processo, evita pensar e elaborar o acontecimento traumático de sua 

juventude. Somente aos trinta anos, com a relação conjugal em ruínas, insatisfeito com a nova 

identidade que construiu a tanto custo para si, e sem saber qual rumo seguir, estando à deriva 

em um momento de crise54; somente nesse momento Hermano rememora sua juventude e 

reflete sobre tudo que fez desde então e sobre os sentimentos que ocultou nos últimos quinze 

anos de sua vida. É significativo que ele tenha se tornado um cirurgião plástico prodigioso, 

mesmo sem acreditar que as intervenções estéticas eram necessárias para muitos de seus 

clientes, pois isso reflete muito de seu caráter. Ao longo do romance, acompanhamos Hermano 

tentando se ajustar a um ideal masculino e, com trinta anos, o vemos refletir sobre toda sua vida 

e perceber que nada daquilo fazia sentido, nada do que ele fez para se adequar era genuíno e 

correspondente de sua subjetividade. O ideal de masculinidade de sua juventude era claramente 

incompatível com sua personalidade, enquanto o ideal de masculinidade adotado em sua vida 

adulta o impediu de enfrentar o seu passado e acessar sua interioridade. 

Ao final do romance, vemos Hermano se conscientizando de que nenhum dos ideais 

de masculinidade que ele adotou em sua vida foram suficientes para satisfazê-lo. Apesar do 

empenho dele de tentar se adequar ao padrão masculino de sua juventude, performando a figura 

do Mãos de Cavalo, e de sua dedicação hercúlea para se tornar um cirurgião plástico, no fim, a 

narrativa indica a renúncia do protagonista de tentar se encaixar em qualquer padrão. Por isso, 

concluo que toda a jornada de Hermano é um processo de conscientização das regras tácitas 

que o impelem a agir de determinada maneira para ser aceito em seu meio. No fim, o 

protagonista abandona as normas sociais, acessa sua interioridade e decide que não iria fingir 

nunca mais. Para encerrar, considero que é somente a partir desse ponto de renúncia às normas 

sociais que um processo de formação per se pode ser iniciado. 

 
54 Ao comentar uma suposta crise masculina nos tempos atuais, Miriam Pillar Grossi (2004, p. 29) considera, ao 

que estou de acordo, que “esta crise é de alguma forma algo estrutural do indivíduo moderno”. 
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3. MASCULINIDADE(S) EM BARBA ENSOPADA DE SANGUE 

 

Este terceiro capítulo tem como objetivo realizar a análise do romance Barba ensopada 

de sangue (2012), considerando a construção, representação e afirmação da masculinidade ao 

longo da narrativa. O primeiro tópico de análise irá observar os modelos masculinos que 

contribuem para a construção da masculinidade do personagem central da narrativa. O segundo 

tópico irá focar nas performances individuais e coletivas que são realizadas pelos personagens, 

e que regulam socialmente os seus comportamentos. O terceiro tópico destacará as práticas 

exercidas pelos personagens masculinos para (re)afirmar suas masculinidades. Um quarto 

tópico, por fim, apresentará o contraste existente entre os comportamentos e visões dos 

personagens masculinos com as personagens femininas no decurso do romance.  

Ao longo deste capítulo, também pretendo demonstrar como Barba ensopada de 

sangue pode ser visto como resultante do desenvolvimento de um “elo” iniciado por Mãos de 

Cavalo, considerando o comentário de Daniel Galera, ao Paiol Literário (2012), sobre seu 

segundo romance: “Eu via o Mãos de Cavalo como um elo ainda inicial de uma coisa que podia 

melhorar muito, ganhar outros caminhos”. No romance mais recente, há o aprimoramento de 

diversas estratégias narrativas e abordagens temáticas anteriormente utilizadas por Galera, 

como: o empenho descritivo na ambientação espacial e nas marcações temporais que contribui 

para o tom realista; o uso desse mesmo tom para descrever eventos dúbios; o alinhamento da 

voz narrativa à visão do protagonista; a não-verbalização do que é realmente importante e a 

constante tentativa, por parte dos personagens, de dissimular a realidade; a performance do 

protagonista, associada a um determinado padrão de masculinidade, em busca de sua própria 

identidade; e as recorrentes referências a elementos da cultura popular misturadas com 

indicações mais eruditas. Além disso, temos o “renascimento” de Bonobo nesse romance, que 

aparece em uma versão mais velha. Tudo isso corrobora com o apontamento de que o quarto 

romance de Daniel Galera desenvolve o “elo” iniciado por seu segundo romance. 

Barba ensopada de sangue é constituído por treze capítulos, divididos em três partes. 

A narração é focalizada no protagonista, único personagem cujo nome não é revelado na obra.55 

Além disso, ele sofre de uma doença neurológica que o impossibilita de se lembrar de rostos, 

inclusive o seu próprio. Esses detalhes são significativos pois destituem o personagem de 

qualquer identidade associada a um nome ou a uma aparência. O leitor conhece outros detalhes 

sobre ele, vê como ele se comporta e alguns de seus relacionamentos, mas termina o romance 

 
55 Ao longo deste capítulo, utilizo o termo “Inominado” para me referir ao protagonista do romance. 
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sem saber como ele se chama. Pode, porém, imaginar sua aparência física através da constante 

associação que é feita dele com o avô. Desde o primeiro capítulo é afirmado que os dois são 

muito parecidos, tanto no físico quanto no temperamento, e essa afirmação se repete em 

diversos momentos. A semelhança entre os dois, no entanto, parece ir anulando a identidade do 

protagonista no decorrer da narrativa, com a imagem do avô se sobrepondo à dele. Essa 

sobreposição, é importante destacar, parece ser desejada pelo Inominado, de modo que ele é 

visto, especialmente na terceira parte do romance, representando a figura que ele constrói do 

avô utilizando informações adquiridas em sua investigação sobre a morte de seu ancestral. 

Há um prólogo, narrado pelo sobrinho do personagem central, que revela, logo no 

início, o destino do protagonista: “Meu tio morreu afogado tentando resgatar uma banhista que 

caiu das pedras na praia da Ferrugem num dia de ressaca assustadora com ondas de três metros 

explodindo na costa” (GALERA, 2012, p. 7). Nesse preâmbulo, vê-se que a história narrada é 

cíclica, pois o sobrinho parece investigar a vida do tio, cujo corpo nunca foi encontrado, da 

mesma forma como será visto, ao longo da narrativa, o protagonista, seu tio, investigando a 

morte do avô, cujo corpo também nunca foi encontrado. Essa ausência corporal contribui para 

a criação de lendas e rumores sobre esses dois personagens, pois sem a materialidade do ser, 

que ancora a identidade (LOURO, 2000), diversos discursos podem ser construídos e inseridos 

para preencher o vazio corpóreo. Isso fica evidente no desenrolar da trama. 

O prólogo ainda fornece outras informações sobre o que aconteceu com o protagonista 

após o término da narrativa. Há a indicação de que ele se casou com uma prostituta polaca – 

“uma morena alta de pele muito branca e pinta meio gótica” (GALERA, 2012, p. 217) que 

possui nove tatuagens, chamada Andreia – que ele conhece em uma viagem à Pato Branco, no 

Paraná, durante sua investigação sobre a morte do avô. A afirmação de seu sobrinho, no 

prólogo, de que havia conhecido a viúva do tio, “uma mulher de pele muito branca coberta de 

tatuagens esmaecidas” (GALERA, 2012, p. 8), permite essa dedução. Também há a indicação 

de que o casal teve dois filhos e a sugestão do relacionamento conflituoso entre o Inominado e 

a esposa de seu irmão: “Minha mãe teve uma crise de choro incompreensível e mais tarde ficou 

cerca de meia hora olhando para o mar e falando sozinha, ou conversando com alguém” 

(GALERA, 2012, p. 8). No decorrer da trama o leitor compreende que o Inominado, seu irmão 

– Dante – e a esposa do irmão – Viviane – constituíam um triângulo amoroso, sendo que 

Viviane era namorada do protagonista antes de se envolver com Dante. 

A narrativa é inicialmente localizada em Porto Alegre, mas os acontecimentos se 

desenrolam predominantemente na pequena cidade de Garopaba, no litoral de Santa Catarina, 

transitando também por Florianópolis e a cidade de Pato Branco, no Paraná. O romance é 
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recortado por cenas do cotidiano e eventos significativos de Garopaba – como a Quermesse e 

as eleições para prefeito –, o que ajuda na construção espacial da narrativa e no tom realista da 

obra. Temporalmente, a narrativa é situada no ano de 2008, com a conversa do Inominado com 

o pai – apresentada no primeiro capítulo – e, em seguida, o suicídio de Hélio, o pai, acontecendo 

em fevereiro. Há marcas temporais bem definidas ao longo do romance, o que permite 

estabelecer uma linha temporal linear contínua e coerente. A trama é encerrada antes do final 

de novembro desse mesmo ano, quando há a indicação de que o Inominado faria um curso para 

se tornar salva-vidas, o que posteriormente causaria sua morte, como é anunciado no prólogo.  

De maneira semelhante ao Mãos de Cavalo, temos um narrador onisciente em terceira 

pessoa que está focado no protagonista, de modo que a matéria narrada está alinhada ao olhar 

dele. O narrador interfere o mínimo possível na exposição narrativa, tanto é que há uma 

profusão de diálogos ao longo do romance, permitindo que os personagens “falem” sem a 

interferência do narrador. Dessa forma, a narração onisciente às vezes se assemelha à narração 

em câmera. Para se afastar do Inominado, há o uso de um recurso interessante: em alguns 

momentos notas de rodapé são inseridas com falas recortadas de diálogos, um relato de sonho, 

mensagens virtuais, uma entrada de diário e uma carta; todos esses diferentes textos são de 

outros personagens próximos do personagem central e dizem algo sobre ele. Assim, podemos 

ver o Inominado sob outra perspectiva através do discurso desses personagens. 

A primeira nota de rodapé aparece no segundo capítulo do romance, e apresenta um 

diálogo de Sônia, a mãe do protagonista, com Dante durante o velório de Hélio, sendo que todas 

as falas de Dante são suprimidas, mostrando apenas as enunciações de Sônia. As demais notas 

são: um diálogo em que aparece somente a voz de um antigo patrão indicando o Inominado ao 

dono de uma academia de Garopaba; o relato de um sonho da mãe de Dália – primeira mulher 

com quem o Inominado se envolve após se mudar para Garopaba – descrevendo um sonho que 

ela teve com o ele; mensagens de Dália e Viviane enviadas no chat do Facebook; um registro 

do diário de Andreia no dia seguinte ao primeiro encontro dela com o protagonista; e, por fim, 

uma carta de Jasmim, outra mulher com quem o Inominado se relaciona em Garopaba. 

Mais uma vez, Daniel Galera utiliza estratégias temáticas e estéticas que são 

introduzidas em seus primeiros contos, porém de maneira muito mais refinada. À semelhança 

de “Manual para atropelar cachorros”, há em Barba ensopada de sangue um encobrimento da 

subjetividade do protagonista no discurso, em que o mais significativo repousa no não-dito. E, 

à semelhança de “Será numa quinta-feira”, há no personagem central um forte desejo de fuga, 

o afastamento da vida na cidade grande e a necessidade de maior conexão com a natureza. São 

os momentos contemplativos do Inominado, inclusive, em que ele observa a vida menor da 
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pequena cidade em que se instala e reflete sobre a natureza ao seu redor, que revelam, 

fugazmente, o que se passa em seu interior. Como comentado no primeiro capítulo deste 

trabalho, esse estilo narrativo se assemelha ao de autores estadunidenses, principalmente Ernest 

Hemingway, em que a narração é pautada em uma economia de linguagem e em momentos de 

análise psicológica lacônicos. Esse estilo, portanto, narra com detalhes o ambiente e as ações 

dos personagens sem, contudo, deixar explícito o que se passa em suas mentes. 

 

3.1 Modelos masculinos 

 

Em Barba ensopada de sangue, a história é introduzida, no prólogo, pela voz do 

sobrinho do protagonista. A partir desse texto de abertura, pode-se apontar que o enredo do 

romance está centrado em um núcleo familiar, ao contrário de Mãos de Cavalo, em que a família 

de Hermano parece não ter muita importância no desenvolvimento do personagem. No primeiro 

capítulo, há um diálogo entre o Inominado e seu pai, Hélio, que conta o que sabe sobre a vida 

e a morte de seu próprio pai, Gaudério, e depois anuncia a decisão de que iria se matar. Nesse 

capítulo inicial também há indícios do conflito do protagonista com o irmão por causa de 

Viviane. Em suma, são apresentados cinco homens de uma mesma família. Como o sobrinho 

só aparece no prólogo, pode-se considerar que o romance acompanha três gerações de homens 

de uma mesma família, suas desavenças entre si – causadas, em parte, pela adoção de diferentes 

modelos de masculinidade e pela utilização de distintas práticas (re)afirmadoras de 

masculinidade – e as maneiras como eles tentam se ajustar nos contextos em que estão inseridos.  

O primeiro capítulo do romance é iniciado com uma descrição física de Hélio, seguida 

da descrição de seu vestuário. Logo depois, há a indicação de que havia uma garrafa de 

conhaque francês e um revólver na mesinha ao lado da poltrona em que o pai estava sentado. 

Já de início, há a presença de dois objetos que são normalmente relacionados aos homens, e 

ambos associados à figura paterna. Considerando que o pai é de extrema importância, tanto para 

a constituição dos sujeitos de modo geral – o que é muito bem asseverado pela teoria 

psicanalítica – como para a constituição de um modelo de masculinidade, essa descrição atenta 

do pai do protagonista logo no início é bastante significativa, revelando a reverência por parte 

do Inominado à figura paterna. Por isso, o anúncio de Hélio, mais ao final desse capítulo, de 

que havia decidido morrer, é um choque muito grande, mesmo que isso não seja explicitamente 

expresso pelo protagonista. A fuga do Inominado para Garopaba e a investigação pela história 

do avô, nos capítulos seguintes, por si só, revelam seu incômodo com o suicídio do pai e a busca 

por um novo modelo masculino a seguir. 
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Nesse capítulo inicial, há a marcação temporal de que o diálogo entre pai e filho 

acontece no início de fevereiro, e a localização espacial de que os personagens estão em Porto 

Alegre. O Inominado é um professor de educação física, treinador de atletas e, ele próprio, atleta 

de triatlo. O pai, por sua vez, é um redator premiado, e o irmão mais velho, um escritor. Dessa 

forma, o protagonista é o único dos homens da família que não está associado ao universo da 

linguagem, estando, portanto, deslocado em seu núcleo familiar. E enquanto o pai é 

reverenciado como um modelo masculino a ser, se não seguido, pelo menos respeitado pelo 

Inominado, o irmão mais velho é rechaçado. Após anunciar a decisão de morrer e obter a 

promessa de que o filho sacrificaria a cachorra, Beta, após a sua morte, Hélio diz em tom de 

brincadeira: “Eu podia te fazer prometer coisa bem pior. Fazer as pazes com o teu irmão, por 

exemplo” (GALERA, 2012, p. 34), para em seguida concordar com a atitude hostil do filho 

mais novo em relação ao irmão, dizendo: “Eu não perdoaria ele se fosse tu” (ibid., p. 35). 

Dante é visto de modo negativo por ter “roubado” Viviane, a antiga namorada do irmão 

mais novo, e a hostilidade do Inominado em relação ao irmão é tão grande que ele quase não 

diz nada sobre Dante ao longo de todo o romance, e prefere evitar todas as conversas que 

envolvam o irmão, como em um momento em que, após ser questionado por Dália sobre o 

motivo de não conversar com Dante, responde: “Não vale a pena falar disso. Minha família não 

faz nenhum sentido” (GALERA, 2012, p. 96). Nos momentos em que o irmão é mencionado, 

o Inominado destaca a preferência da mãe pelo filho mais velho e a semelhança entre os dois: 

“Pega uma foto do irmão mais velho e a compara com as suas para verificar mais uma vez como 

eles são diferentes na aparência. O irmão se parece mais com a mãe” (GALERA, 2012, p. 183). 

As comparações que Sônia faz entre os dois filhos também causa irritação no protagonista, e, 

em um momento em que conversa com a mãe, o Inominado expressa sua aversão a Dante, 

chamando-o rispidamente de “filho da puta” (GALERA, 2012, p. 283). Considerando tudo isso, 

é nítido como o irmão mais velho é o antimodelo – não só masculino, mas identitário, de modo 

mais amplo – do protagonista. 

Retomando o diálogo entre Hélio e o Inominado no primeiro capítulo, pode ser 

observado como o pai do protagonista está ligado a um modelo tradicional de masculinidade 

que privilegia o uso da razão em detrimento de um comportamento mais bronco e violento. 

Sendo um redator premiado, pode-se inferir um domínio do pensamento científico-racional. 

Além disso, Hélio “arriscava um futebol quando ele e o irmão mais velho ainda eram 

adolescentes e frequentava academias de musculação sazonalmente até quarenta e tantos anos 

de idade” (GALERA, 2012, p. 16). A prática de exercícios físicos ao longo de aproximadamente 

quarenta anos demonstra, perceptivelmente, a “atividade” do personagem durante a maior parte 
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de sua vida. A respeito de Hélio, também é dito que ele “sempre comeu e bebeu como um 

cavalo, fumava cigarros e charutos desde os dezesseis anos e gostava de cocaína e alucinógenos, 

de modo que já lhe custava um pouco arrastar a carcaça por aí” (GALERA, 2012, p. 16). Nesse 

trecho, a comparação com o cavalo é simbólica, pois o cavalo é um animal comumente 

associado à virilidade e resistência. Além disso, o consumo de drogas também está aliado a um 

ideal masculino, como comentado anteriormente. Assim, vê-se como o personagem executa 

práticas que são socialmente vistas como (re)afirmadoras da masculinidade. Contudo, a 

indicação de que ele não conseguia mais desempenhar aquilo que se acostumou a fazer desde 

muito jovem aponta para uma certa falência de adequação a esse modelo masculino. A “perda” 

de sua virilidade é, inclusive, o que o motiva ao suicídio: 

 

Tô começando a ficar doente e não tô a fim. Não sinto mais o gosto da cerveja, 

os charutos tão me fazendo mal e não consigo parar, não tenho vontade nem 

de tomar Viagra pra fuder, não tenho nem a nostalgia de fuder. Essa vida é 

comprida demais e não tenho paciência. Viver depois dos sessenta, pra quem 

teve uma vida como a minha, é uma questão de teimosia. Respeito quem 

investe nisso, mas não tô a fim. Fui feliz até uns dois anos atrás e agora quero 

ir embora. (GALERA, 2012, p. 30, grifo do autor) 

 

Incapaz de performar ações que afirmariam sua masculinidade, o personagem revela 

estar “sem paciência” para continuar vivendo. A falta de desejo sexual é destacada, e isso parece 

causar um grande incômodo; afinal, a presunção de uma conduta sexual sempre “ativa e 

operante” é um traço marcante de praticamente todos os ideais de masculinidade, mas o 

personagem revela não ter desejo nem sentir falta do ato sexual, o que coloca em grande risco 

sua adequação à identidade masculina. Afinal, como sugere Roberto DaMatta (2010), a 

identidade masculina julga o “celibato”56, juntamente com a homossexualidade passiva, como 

sendo uma forma de traição ao gênero. Além disso, distingue-se um conflito geracional nessa 

passagem, pois o personagem parece querer continuar assumindo um modelo de masculinidade 

que é incondizente com a sua idade. A recusa de reconhecer e aceitar a velhice e as mudanças 

que ela inevitavelmente impõe aos sujeitos é patente na fala de Hélio, e ele prefere morrer a 

perder sua virilidade, e só revela o seu plano ao filho “porque tem uma coisa que eu preciso 

resolver antes e não posso resolver sozinho, e só o meu filho pode me ajudar” (GALERA, 2012, 

p. 31). Hélio pede que o filho sacrifique a cachorra, Beta, após a sua morte, e após muita 

insistência, o protagonista aceita o pedido do pai, mas não o concretiza.  

 
56 Entendido como um abandono, voluntário ou não, do “aparato masculino” (o pênis/falo). Por esse motivo, 

afirmei anteriormente que a masculinidade pressupõe uma alossexualidade. A falta de desejo, a recusa ou a 

incapacidade, por quaisquer motivos, de engajar em atos sexuais contraria as normas estabelecidas para os homens. 
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Antes de anunciar a decisão de acabar com a própria vida, Hélio conta ao filho a 

história de vida de seu próprio pai, Gaudério, e diz que sabe onde ele morreu, mas não 

exatamente como, porque os dois não mantinham contato e Hélio ficou sabendo da morte do 

pai a partir dos relatos de outras pessoas. De acordo com o que ficou sabendo, Gaudério foi 

assassinado em um bailão realizado em Garopaba com dezenas de facadas: “Todo mundo matou 

ele, ou seja, ninguém matou ele. A cidade matou ele. [...] Tava todo mundo lá, famílias 

completas, provavelmente até o padre. Apagaram a luz, ninguém viu nada” (GALERA, 2012, 

p. 27). O mistério sobre a morte do avô contribui para uma espécie de mitificação de sua figura, 

algo que também acontece com o Inominado, como é anunciado no prólogo do romance. Assim 

como o protagonista busca informações sobre seu avô e não encontra ninguém que pareça ter 

tido um contato próximo com ele, vê-se o sobrinho dizendo, no texto inicial da narrativa: 

“Ninguém conhecia intimamente meu tio mas parecia que todos tinham alguma coisa para dizer 

sobre ele” (GALERA, 2012, p. 8). A figura do Inominado, após a morte, também é cercada de 

mistério, do mesmo modo como acontece com Gaudério: 

 

Era um homem solitário, mas em algum momento se casou com essa mulher 

que ninguém sabia de onde tinha aparecido e construiu uma casinha na encosta 

de um dos morros da chamada Volta do Ambrósio. Todo mundo que lembra 

do meu tio desde os velhos tempos menciona um cachorro manco que sabia 

nadar como um golfinho e entrava fundo no mar junto com ele. E o que 

podemos chamar de fatos terminam aí. O restante dos depoimentos é 

composto de uma sobreposição caleidoscópica de rumores, lendas e narrativas 

pitorescas. Diziam que ele era capaz de passar dez minutos embaixo d’água 

sem respirar. Que o cachorro que o seguia por toda parte era imortal. [...] Que 

nadava à noite de praia em praia e era visto saindo do mar em lugares distantes. 

[...] Que tinha habitado aquelas praias desde sempre e para sempre habitaria. 

Mais do que uma ou duas pessoas disseram não acreditar que ele estivesse 

realmente morto. (GALERA, 2012, p. 8-9) 
 

Esse trecho corrobora com uma observação, feita anteriormente, de que a ausência de 

um corpo que comprove a morte deixa brechas para que histórias sejam construídas sobre esse 

vazio material. Isso coloca em suspeita a identidade do personagem, que é (re)criada a partir de 

diferentes vozes com histórias e características distintas, quase todas excessivamente 

fantasiosas. E, do mesmo modo como foi comentado a respeito da imagem social do Bonobo 

em Mãos de Cavalo, o que é realmente verdade deixa de ter importância após a instauração e 

validação coletiva das lendas e histórias que são criadas e compartilhadas pela comunidade. 

Através de uma despersonalização, o sujeito passa a ser valorizado, temido e/ou respeitado 

socialmente, de modo que a mitificação pode ser vista, portanto, como uma maneira de 

legitimar a masculinidade e de permanecer na memória coletiva mesmo após a morte do sujeito. 
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Retomando, mais uma vez, o diálogo entre Hélio e o filho no primeiro capítulo, em 

muitos momentos durante o relato da história de Gaudério, Hélio compara o Inominado com o 

avô, dizendo que o sorriso deles eram iguais, e, mais do que isso, diz que eles 

 

não eram semelhantes apenas no sorriso, mas em numerosos aspectos físicos 

e de comportamento. Que o vô tinha esse mesmo nariz, mais estreito que o 

dele próprio. O rosto meio largo, os olhos meio afundados no crânio. A mesma 

cor de pele. Que aquele sanguezinho indígena do avô tinha pulado o filho e 

caído no neto. Esse teu porte atlético, diz o pai, pode ter certeza que vem do 

teu vô. Era mais alto que tu, devia ter um e oitenta. Naquela época ninguém 

fazia esporte assim como tu faz, mas do jeito que teu vô cortava lenha, domava 

cavalo, capinava, ele deixava no chinelo esses triatletas que tem hoje. 

(GALERA, 2012, p. 18) 

 

Nessa passagem há uma descrição física mais ampla do Inominado, não tão específica 

a ponto de permitir criar uma imagem de seu rosto, e toda a caracterização física está aliada a 

uma comparação com a figura do avô, de modo que os dois personagens são sobrepostos logo 

no início da narrativa. Hélio revela que, apesar de ter trabalhado no campo junto com o pai 

durante a juventude, sempre se impressionava com a força dele, e comenta que o Inominado e 

o avô também possuíam muitas semelhanças temperamentais: 

 

Teu vô era meio quieto assim que nem tu. Sujeito calado e disciplinado. Não 

era de encher linguiça, falava só quando precisava e se irritava com os outros 

quando falavam demais no ouvido dele. Mas a semelhança para por aí. Tu é 

mansinho, educado. Teu vô tinha pavio curto. Ô velho desaforado. Era famoso 

por puxar a faca por qualquer coisa. O homem ia ao baile e brigava. E até hoje 

não entendo como ele arranjava briga, porque bebia pouco, não fumava, não 

jogava e não se metia com mulher. (GALERA, 2012, p. 19) 

 

Nesse trecho, fica claro que Gaudério utilizava a violência como uma forma de se 

afirmar como homem e impor sua autoridade, algo que Hélio não fazia, preferindo usar a razão 

ao invés da força. A partir disso, os dois personagens podem ser contrastados: enquanto o avô 

era um homem trabalhador, responsável, fiel, forte, disciplinado e violento, seu filho, Hélio, 

gostava de beber, fumar, envolvia-se com mulheres, era mais relaxado e preferia utilizar o 

intelecto científico-racional. O Inominado, por sua vez, não se assemelha a nenhum dos dois 

por não utilizar a violência como recurso para se impor, como o avô fazia, e por não utilizar o 

pensamento científico-racional, como o pai e o irmão usavam. Assim, o conflito do protagonista 

é constituído, pois ele precisa se adequar a uma das duas práticas para ratificar seu lugar como 

homem na família: razão ou violência. Essas práticas, por sua vez, estão associadas à 

localização geográfica: metrópole e campo, respectivamente. Ao longo do romance, o 

protagonista se afasta do ideal masculino metropolitano representado pelo pai e se aproxima da 
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imagem do avô e de sua masculinidade violenta, apesar da fala de Hélio: “Ficou valente de uma 

hora pra outra? Não faz teu tipo. Tu é um cara cordato, meio bunda-mole até, sempre fui franco 

contigo” (GALERA, 2012, p. 32). As diversas comparações que são feitas entre o Inominado e 

Gaudério provavelmente contribuem para a fuga do protagonista da metrópole para o campo e 

para sua aproximação ao comportamento do avô. 

A dissonância entre a conduta de Gaudério e a de Hélio pode ser compreendida através 

da análise de seus diferentes contextos de vida. O primeiro trabalhava no campo e vivia desse 

labor, e isso exigia que ele se adequasse às regras sociais do campo e fosse dedicado ao trabalho. 

O segundo, seu filho, tinha a opção de se mudar para a capital para perseguir os estudos, onde 

seria influenciado pelas normas sociais urbanas, e por isso não precisava se comportar da 

mesma maneira austera que o pai. Isso reforça a interferência da localização geográfica na 

modelação das práticas de gênero a serem seguidas pelos sujeitos. Contudo, apesar da rigidez 

e rudeza, Hélio conta que seu pai possuía uma sensibilidade destoante:  

 

Ele era um violeiro e tanto. Uma vez tua vó me disse que ele era daquele jeito 

[violento] porque tinha alma de artista mas tinha escolhido a vida errada. Que 

ele devia ter percorrido o mundo tocando música e botando pra fora os 

sentimentos filosóficos dele — foi essa a expressão que ela usou, lembro 

claramente — em vez de ter começado a trabalhar na terra e se casado com 

ela, mas que ele desperdiçou esse caminho quando era muito jovem e depois 

ficou tarde porque ele era um homem de princípios muito rígidos e voltar atrás 

seria uma agressão a esses princípios. Pra ela essa era a explicação do pavio 

curto, e pra mim faz sentido, embora eu nunca tenha conhecido meu pai a 

fundo o bastante pra poder ter certeza. Só sei que ele distribuía bofetada e 

pranchaço a torto e a direito. (GALERA, 2012, p. 19) 

 

A impossibilidade de seguir a aspiração artística e de ter que se adequar aos 

comportamentos compatíveis ao padrão de masculinidade que era esperado dele, portanto, é o 

que motiva suas atitudes violentas. Hélio revela que, em uma briga, o pai havia levado um tiro 

na mão e perdido um pedaço de dois dedos, mas que isso não o abalou e não o impediu de 

continuar tocando o violão. A morte da esposa, contudo, parece ter causado um grande impacto, 

e foi esse acontecimento que iniciou o afastamento entre Hélio e o pai:  

 

a moralidade do teu vô tinha esse traço essencial, quase maníaco, de que um 

homem tinha que achar uma mulher que gostasse dele e cuidar dela para 

sempre. Ele brigava muito comigo por causa disso. E eu até admirava isso nele 

enquanto a mãe tava viva, mas depois que ela morreu ele continuou cultivando 

um senso meio absurdo de fidelidade que já não tinha objeto. Não era 

exatamente um luto, porque não demorou muito tempo pra ele voltar a 

frequentar os bailes, agitar churrascos, a tocar violão e se meter em briga. 

Começou a beber mais também. A mulherada se atracou como mosca na carne 

e aos poucos ele abriu a guarda pra uma, pra outra, mas de modo geral 
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permaneceu misteriosamente casto. Tinha alguma coisa aí que nunca entendi 

e nunca vou entender. E a gente começou a se afastar, eu e ele. Não por causa 

disso, claro, embora nossas convicções sobre como lidar com a mulherada 

fossem conflitantes. Mas a gente começou a brigar. (GALERA, 2012, p. 21) 

 

Hélio relata a mudança para Porto Alegre aos vinte anos de idade após ter levado uma 

surra do pai, que o considerava “um vagabundo mulherengo” (GALERA, 2012, p. 21), e na 

capital ele faz um curso técnico e rapidamente consegue se estabilizar trabalhando como redator 

publicitário. Os dois perdem contato, até que Hélio descobre que o pai havia se deslocado para 

Garopaba e sido morto. O Inominado eventualmente pergunta se o pai não tinha uma foto do 

avô, ao que Hélio responde que sim, busca a fotografia e a entrega ao filho. Como acontece em 

Mãos de Cavalo, em que “os jovens retratados leem o mundo através do filtro da imagem” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 173), o protagonista de Barba ensopada de sangue também possui uma 

leitura que é realizada pela imagem. No entanto, se no romance de 2006 as produções midiáticas 

eram as criadoras das imagens pelas quais os personagens enxergam o mundo, no caso da 

narrativa mais recente, são as fotografias – principalmente as familiares – que conduzem a visão 

do protagonista. Após receber a fotografia de Gaudério do pai, o Inominado vai até o banheiro: 

 

Compara o rosto da fotografia com o rosto que vê no espelho e sente um 

calafrio. Do nariz para cima, o rosto na fotografia é uma cópia mais morena e 

um pouco mais envelhecida do rosto do espelho. A única diferença digna de 

nota é a barba do avô, e apesar dela tem a sensação de estar vendo uma foto 

de si próprio. (GALERA, 2012, p. 26) 

 

O protagonista guarda a foto do avô e, nos capítulos seguintes, vê-se como ele tenta 

ajustar sua aparência, e sua própria identidade, à figura retratada na fotografia. Após o suicídio 

de Hélio, o Inominado se muda para Garopaba nas vésperas do seu aniversário de 33 anos e 

começa a investigar seu passado familiar. No final do segundo capítulo, ele retira uma fotografia 

recente sua em tamanho passaporte, que carrega consigo para se lembrar do próprio rosto, e 

guarda a foto do avô no mesmo lugar: 

 

Passa a mão na barba que está crescendo em seu rosto desde que conversou 

com o pai pela última vez. Encontra uma tesoura cega e meio enferrujada na 

gaveta dos talheres, recorta com dificuldade o retrato do avô até reduzi-lo ao 

tamanho aproximado de uma carteira de identidade e guarda o recorte no 

envelope plástico da carteira, no mesmo lugar onde até então guardava a 

própria foto. (GALERA, 2012, p. 68) 

 

O gesto é significativo, pois desde a conversa inicial com o pai, o protagonista coleta 

diversas informações sobre o avô. Na terceira parte do romance, após terminar suas 
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investigações sobre a morte de Gaudério, o Inominado utiliza todas as informações que 

conseguiu reunir sobre o avô para assumir, performaticamente, a identidade que ele acredita ter 

sido a de Gaudério. A ausência de individualidade do protagonista, sem nome nem rosto, facilita 

a representação de uma outra personalidade. Ao final do romance, a substituição de sua própria 

fisionomia pela do avô parece completa: “Compara seu rosto no espelho com a foto do avô e 

percebe que sua barba já está um pouco maior que a dele. Seu rosto mais bronzeado, magro e 

envelhecido nunca esteve tão semelhante ao da foto” (GALERA, 2012, p. 330). E não é só a 

fisionomia que muda, o temperamento também se torna cada vez mais próximo ao de Gaudério, 

e, por consequência, mais alinhado ao ideal de masculinidade que ele representa. 

Outro personagem que configura um modelo masculino, dessa vez externo ao núcleo 

familiar do protagonista, é introduzido no último capítulo da primeira parte do romance, e é um 

personagem que também está presente em Mãos de Cavalo: o Bonobo. Contudo, em Barba 

ensopada de sangue, o personagem que atende pelo apelido de Bonobo é mais velho e com 

outras características, sendo descrito como “um careca barrigudo de pele parda e camiseta 

amarela [de um time de futebol], corpo lembrando uma pera, braços curtos e ombros ausentes” 

(GALERA, 2012, p. 100). No momento em que ele e o protagonista se encontram, Bonobo está 

empunhando uma marreta e ajudando outro homem a destruir um quiosque. Ele pede a ajuda 

do Inominado, que colabora. Consumindo muita bebida e com o esgotamento causado pelo 

esforço físico, que “instala neles um clima de companheirismo” (GALERA, 2012, p. 106), os 

dois estabelecem uma relação de amizade. À semelhança do que acontece no romance anterior, 

Bonobo também é o representante de um modelo de masculinidade grosseiro e até mesmo 

estúpido em alguns momentos. Ele é descrito como um “bêbado experiente” (GALERA, 2012, 

p. 115), seus comportamentos indicam um desleixo repulsivo com a higiene e com seus bens 

materiais, e suas falas denunciam uma visão extremamente machista, como será mostrado logo 

em seguida. Bonobo é perceptivelmente um homem sem rumo, tendo fugido de Porto Alegre e 

se mudado para Garopaba, onde construiu uma pousada, para fugir da “vida pesada” que levava 

na capital e que deixou marcas em seu corpo: “Bonobo tem cicatrizes no rosto. Marcas que 

estão se apagando com o tempo. Vestígios de uma sutura no supercílio, nódoas nos lábios 

grossos” (GALERA, 2012, p. 106-107).  

Logo depois de se conhecerem, os dois vão para uma festa, e em seguida vão 

acompanhados de duas mulheres para a pousada do Bonobo. Contudo, o Inominado não sente 

desejo de se relacionar com Liz, a mulher que o acompanha, e depois que ela vai embora com 

a amiga, o Bonobo pergunta se ele não tinha gostado dela, ao que o Inominado responde: 

“Pareceu uma guria legal. Mas não pintou clima”, ao que Bonobo replica: “Clima? Que papo 
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de mulher. A Liz é bandidaça, era só chegar. [...] Tio Bonobo deu papinha de aviãozinho e tu– 

[...] – me vem com esse papo de – [...] – clima. Deixa de putice” (GALERA, 2012, p. 118-119, 

grifos do autor). Nessa fala, é nítida a censura de Bonobo ao Inominado, corroborando mais 

uma vez com o raciocínio de que a masculinidade exige que os homens desempenhem 

adequadamente seus deveres sexuais, não podendo rejeitar, por quaisquer motivos, a 

possibilidade de uma relação sexual. Um pouco depois dessa reprimenda, Bonobo dá um arpão 

de pesca de presente ao Inominado, que inicialmente o recusa, dizendo que o instrumento é 

muito caro, e, por isso, recebe novamente uma repreensão de Bonobo: “Deixa de ser mulher, 

velho. Presente de homem pra homem” (GALERA, 2012, p. 120). Nas duas censuras de 

Bonobo, é nítido como a associação ao feminino é o elemento central de suas críticas. Ser 

homem, portanto, pressupõe uma separação de tudo que pode ser considerado feminino, e para 

reiterar isso, Bonobo diz categoricamente ao protagonista para que ele não se comporte, e, 

portanto, não seja uma mulher. 

Outra característica do personagem é que ele é um adepto do budismo, e compartilha 

com o Inominado algumas das filosofias da religião, sendo a mais significativa a noção de que 

todos os seres estão conectados, e de que há, nessa conexão, uma ideia de renascimento, que  

 

Tem mais a ver com a propagação de estados mentais ao longo do tempo. O 

efeito disso que tu entende como a tua mente, que no fundo é uma ilusão, 

também continua agindo no mundo depois da tua morte física e volta a se 

manifestar. São ciclos. A mente segue em frente, se mistura, se recombina e 

ressurge. (GALERA, 2012, p. 125).  
 

É curioso que Galera tenha resgatado um personagem de Mãos de Cavalo para 

apresentar esse conceito, que é muito significativo na construção narrativa de Barba ensopada 

de sangue, considerando que mais adiante o leitor verá o protagonista representando o 

renascimento do avô. Afirmo que há um “resgate” do personagem, à semelhança do que ocorre 

em histórias em quadrinhos, porque, apesar de ser mostrado em uma versão mais velha e com 

alguns posicionamentos muito diferentes dos apresentados no romance anterior, há claramente 

uma conexão entre os dois Bonobos. Além do nome e da configuração física siamesca e sem 

ombros, outros elementos conectam os dois personagens, sendo o mais significativo, talvez, o 

que pode ser observado no trecho: “o Bonobo conta que manda dinheiro algumas vezes por ano 

para a irmã solteira que vive mal e mal cuidando de uma creche” (GALERA, 2012, p. 180), 

uma clara alusão à Naiara, do romance de 2006. Assim, pode-se observar que o conceito budista 

de renascimento é apresentado – e representado – pelo próprio personagem que o introduz.  
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Em suma, Hélio, Gaudério e Bonobo são apresentados como os principais modelos de 

masculinidade do protagonista, enquanto Dante é introduzido como seu anti-modelo. 

 

3.2 Performances coletivas e individuais 

 

Em Barba ensopada de sangue, a representação da masculinidade está imbricada com 

outras formas de representação que são instituídas para estabelecer um certo bem-estar coletivo. 

A nível individual, diversos personagens parecem representar, em alguns momentos, papéis 

que não são completamente adequados às suas individualidades, mas a performance não está 

restrita aos indivíduos. Toda a cidade de Garopaba parece encenar algo que não condiz à 

realidade. Desde a chegada do Inominado ao local, os habitantes dizem repetidamente como a 

cidade é tranquila, pacata e agradável de se viver, escolhendo sempre se calar sobre 

acontecimentos trágicos e crimes que acontecem na região. Ao final da primeira parte da 

narrativa, há a notícia do assassinato brutal de uma adolescente de dezesseis anos em um lugar 

próximo da cidade, e o Inominado percebe o silêncio de todos sobre o caso. Além disso, quando 

ele questiona os moradores sobre o avô, tentando descobrir o que de fato aconteceu com 

Gaudério, muitas vezes recebe reações explicitamente marcadas como teatrais, e nenhuma 

informação é compartilhada, como pode ser observado nos trechos: 

 

Meu vô mergulhava pra pescar garoupa. Nunca ouviram falar dele?  

Marcelo ergue as sobrancelhas e vira a cabeça teatralmente para um lado e 

para o outro. Fica de cócoras no topo da escadinha como um pássaro 

empoleirado, abraça os joelhos com um dos braços e fuma com a outra mão.  

Olha para a frente de forma deliberada e permanece calado. A conversa 

estanca e todos parecem concentrados além do necessário em seja lá o que 

estejam fazendo. (GALERA, 2012, p. 65, grifo meu) 

 

Tu achou que eu era o Gaudério?  

Mascarenhas franze o cenho e vira a cara de maneira teatral. Ixe, ele diz, e 

depois não consegue dizer mais nada e abocanha outro punhado de amendoins. 

(GALERA, 2012, p. 193, grifo meu) 

  

A investigação do Inominado sobre o avô é difícil, e se estende até o final da segunda 

parte do romance, pois ninguém em Garopaba quer lhe dar qualquer tipo de informação, embora 

fique claro que todos sabem quem era e o que aconteceu com Gaudério. No capítulo inicial do 

romance, Hélio havia avisado o filho sobre como Gaudério havia se tornado uma figura 

malvista pelos moradores da cidade, pois “ninguém quer ter por perto um gaúcho grosso que 

acha bonito mostrar faca por causa de qualquer besteira” (GALERA, 2012, p. 27), e o 

Inominado comprova isso ao obter apenas o silêncio dos habitantes de Garopaba ao fazer 
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perguntas sobre o avô. Alguns moradores aconselham o protagonista e o alertam para não se 

envolver com a história de Gaudério, como acontece no final do terceiro capítulo, em que o 

Inominado conversa com um barbeiro: 

 

É verdade que o vô foi assassinado aqui?  

Não sei. Não sai por aí perguntando essas coisas.  

Por quê?  

Porque não se fala desse tipo de coisa. Não interessa se é ou não é. O que as 

pessoas não sabem depois que passa o tempo é porque não querem saber 

mesmo. Entendeu o que eu tô dizendo?  

Encara Zé por um momento, depois faz que sim com a cabeça.  

Tu é um menino bom. Não mexe nisso. Volta aqui pra tirar essa barba quando 

cansar. [...] Tu lembra muito o Gaudério. [...] Alguém vai perceber por aí. Já 

devem ter percebido.  

Ninguém lembra dele. É como se não tivesse existido.  

Tem gente que lembra. Se quiser. Pra lembrar tem que querer.  

E por que o povo aqui não ia querer lembrar dele?  

Não importa. Só guarda bem o que eu te disse antes. [...] Esse lugar é 

abençoado. Essa beleza toda em volta. Hein gaúcho? Dá pra viver muito feliz 

aqui. (GALERA, 2012, p. 91-92) 

 

É nítido, nesse diálogo, como há uma cobrança do morador de Garopaba para que o 

Inominado “se comporte” e não faça questionamentos desagradáveis que ameacem romper a 

pacificidade artificialmente criada da cidade. Somente com personagens de fora, ou seja, que 

não vivem em Garopaba, é que o Inominado consegue informações. Assim, vê-se como nesse 

romance a performance não é apresentada apenas em um plano individual, mas também 

coletivo. Todos contribuem para a manutenção de uma imagem falsa, que oculta os problemas 

sociais em favor de um bem-estar coletivo artificial. A aparente “pacificidade” de Garopaba, 

na realidade, esconde muita violência, e isso fica claro em uma fala do ex-delegado que 

investigou a morte de Gaudério, com quem o Inominado se encontra em um prostíbulo em Pato 

Branco. O ex-delegado, Zenão, afirma que na época em que trabalhava recebia chamados para 

investigar casos de assassinato, estupros violentos, e até mesmo de incendiários em Garopaba. 

Zenão revela ao protagonista a sua hipótese sobre o assassinato de Gaudério, dizendo que se 

tratou de um caso de justiça da comunidade: 

 

Tu não conheceu teu avô, né? Se algo ficou claro pra mim é que se tratava de 

um encrenqueiro. Teve uma morte não esclarecida de uma menina uns meses 

antes de apagarem ele. Acho que a comunidade suspeitava do teu avô e pode 

ser que deram cabo dele por causa disso. Se foi ele ou não, é outra história. 

(GALERA, 2012, p. 225) 
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O protagonista se torna obcecado pela investigação, e a busca pela história do avô é 

também uma busca pela sua própria origem; portanto, uma busca por si mesmo. Contudo, a 

perquirição pela vida e morte de Gaudério contribui para que o Inominado o substitua na cidade, 

representando a imagem do avô. Essa substituição acontece na terceira parte do romance, e no 

décimo primeiro e décimo segundo capítulos pode ser vista a transformação completa do 

Inominado, que sai em uma expedição sem rumo pelos morros que cercam a região, numa 

tentativa de encontrar o avô, que, segundo uma informação que havia obtido da antiga namorada 

de Gaudério, ainda poderia estar vivo perambulando pelo território. Nesses capítulos, o 

personagem se comporta de acordo as informações que havia conseguido coletar sobre as 

atitudes do avô, e não se sabe o quanto da narrativa é “real” e o quanto é apenas produto da 

visão distorcida do protagonista. O tom realista parece descrever acontecimentos factuais, mas 

elementos esparsos, mencionados de passagem, que indicam as necessidades e/ou sensações 

humanas básicas, tornam a narrativa dúbia. Além disso, as indicações posteriores, do próprio 

personagem, de que havia sonhado ou delirado, contribuem para essa ambiguidade. 

A maior parte da investigação sobre a história do avô acontece na segunda parte do 

romance, e, como já dito, é principalmente através de personagens externos à cidade que o 

Inominado consegue informações sobre Gaudério. Com o auxílio de um amigo jornalista, o 

protagonista consegue entrar em contato com Zenão, o ex-delegado que havia sido encarregado 

de investigar a morte de Gaudério. Após se encontrar e conversar com Zenão, o Inominado não 

consegue muitas outras informações sobre o avô até que dona Cecina, a mulher que havia 

alugado um pequeno apartamento para ele, o informa sobre o paradeiro de Santina, antiga 

namorada de Gaudério. Segundo dona Cecina, Santina seria a única pessoa que falaria 

abertamente sobre o que havia acontecido com o avô do Inominado, mesmo que ela própria 

tivesse presenciado a morte de Gaudério, como fica nítido no diálogo: 

 

Tão dizendo por aí que tu tá procurando saber coisas sobre o teu avô. E pra 

dizer a verdade se dependesse de muita gente tu já teria sido mandado embora 

daqui. Me pediram várias vezes pra te botar na rua. Mas tu me deu o cheque 

pro ano todo. Ficou um problema pra mim. [...] 

Mas o que a senhora sabe sobre ele? Sei que ele morreu aqui na cidade mas 

fora isso todo mundo me diz uma coisa diferente. Tinha decidido largar isso 

de mão mas agora voltou tudo e eu já tô enlouquecendo com essa história. [...] 

Não consigo tocar minha vida enquanto não souber, dona Cecina. Meu pai 

falou do meu avô antes de morrer. Ele queria saber e agora eu quero saber. 

Preciso. A senhora tem que me ajudar. Do povo antigo aqui só a senhora é 

minha amiga. Peço encarecidamente. Por favor. [...] 

Eu conheci teu avô. Todo mundo conhecia ele no tempo que ele passou aqui. 

Mas pouca gente conheceu bem. Eu era adolescente.  

A senhora sabe como ele morreu?  

Sei mas não posso contar.  
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Por que não?  

Tenho medo. Ninguém que viu aquilo e ainda tá vivo vai te contar.  

A senhora viu?  

Vi e rezo todo dia pra esquecer. (GALERA, 2012, p. 300-301) 

 

Após essa conversa, dona Cecina anota o nome, telefone celular e endereço de Santina 

para o Inominado, e o adverte: “Não conta pra ninguém que te falei dela [...] Inventa que 

descobriu de outro jeito [...] Ela não viu com os próprios olhos o que aconteceu aquele dia mas 

sabe de tudo. É a única pessoa que vai falar” (GALERA, 2012, p. 301). O fato de Santina não 

ter presenciado a morte de Gaudério é significativo, e coloca em suspeita a versão dela do 

ocorrido. Logo depois de obter essas informações, o Inominado visita a antiga namorada do avô 

e obtém, pela primeira vez, um relato completo sobre os acontecimentos, mesmo que ele pareça, 

em parte, duvidoso. Santina lhe diz que não havia lugar para o Gaudério na cidade, mas por 

teimosia ele havia insistido em ficar, e explica:  

 

Muito gaúcho começou a aparecer aqui naquela década e os nativos não 

gostavam. Tinha muita briga, muita disputa. Teu vô não levava desaforo e 

ameaçava passar a faca. Todos tinham medo dele. Era um homem muito 

grande e forte. Desaparecia embaixo d’água pra pescar. Muita gente dizia que 

era truque. Que ele era perigoso. Não era. Só não tinha muito trato com as 

pessoas. Por dentro era um doce, um homem muito honesto. Era carinhoso. 

(GALERA, 2012, p. 305-306) 

 

Santina revela em seguida que, durante um baile, a luz foi apagada e vários homens 

esfaquearam Gaudério ao mesmo tempo. No entanto, segundo a versão dela, Gaudério não 

havia morrido, tendo se levantado após o ataque e amaldiçoado os que o haviam agredido. A 

partir desse ponto, o relato dos acontecimentos se torna questionável: 

 

Não era possível que ele ainda tivesse vivo. Em volta era como se tivessem 

carneado um boi. Foram acuando ele na direção da praia. Ele fazia assim com 

a faca e dizia que ia voltar pra pegar cada um. Que ia matar as mulheres e os 

filhos de cada um. Tem gente que diz que ele gritou coisas em línguas que não 

existem. Tem gente que diz que tinha fogo nos olhos. Ele foi tropegando pela 

areia e entrou no mar. Saiu nadando pro fundo e desapareceu. Até hoje o povo 

acha que ele é assombração. Que só de falar nele ele aparece e acontece 

tragédia. É pior que o diabo. O medo passou de pai pra filho. [...] Quando 

morre uma menina dizem que é ele. Mesmo quando encontram o assassino 

verdadeiro. É uma crença que ninguém mais tira. Dizem que o espírito do 

Gaudério não vai dormir enquanto não matar todos os descendentes de quem 

matou ele. Que não vai parar nunca, nem depois que ele morrer. Mesmo quem 

sabia que ele tava vivo alimentava essas histórias pra ajudar a acreditar que 

ele tinha morrido, pra ajudar a esquecer. (GALERA, 2012, p. 306-307) 
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É evidente como os acontecimentos são exagerados com elementos fantasiosos, o que 

contribuiu para a mitificação de Gaudério não só na cidade de Garopaba como em toda a região, 

transformando-o em um espírito vingativo. Depois desse relato, Santina ainda afirma que ele 

não havia morrido e que havia se encontrado com ele três vezes. Segundo ela, Gaudério vivia 

como um louco nos morros da região, e afirma que ele andava por toda parte, sendo chamado 

por diferentes nomes em cada lugar: “Em Jaguaruna falam de um tal de velho do sambaqui e 

sempre tive comigo que era ele” (GALERA, 2012, p. 307). O relato de Santina é notoriamente 

muito duvidoso, mas como ela é a única que se dispõe a falar sobre Gaudério, o Inominado 

aceita a versão dela e encerra sua investigação sobre a morte do avô. Em seguida, ele inicia a 

sua performance para incorporar o “espírito” de Gaudério em seu próprio corpo.  

No início da terceira parte do romance, a semelhança física entre o Inominado e o avô 

é tão grande que o protagonista se sente observado pelos habitantes da cidade e evita trocar 

olhares com eles. No décimo primeiro capítulo, o protagonista realiza sua expedição pelos 

morros da região, sem que o motivo para isso seja explicitado. A narração assume a postura de 

uma câmera e acompanha descritivamente todo o percurso do personagem. A excursão é 

realizada juntamente com a cadela Beta, debaixo de fortes chuvas57, e a passagem do tempo se 

torna difícil de definir e de acompanhar. Além disso, o comportamento do Inominado muda, 

agindo de modo mais ríspido e agressivo. Logo no início, ele ameaça um vigia de uma 

propriedade privada que tenta impedir a sua passagem: “Sai da minha frente e me deixa em paz 

ou eu juro por Deus que vou te matar agora mesmo” (GALERA, 2012, p. 337).  

Algumas passagens dessa expedição retomam a conversa do protagonista com o pai, 

no primeiro capítulo. Conforme Hélio havia contado ao filho que Gaudério “fazia cara de nojo 

pra cigarro” (GALERA, 2012, p. 25), em um momento de sua excursão o Inominado pede um 

cigarro a dois rapazes que encontra em uma lanchonete, apenas para performar conforme a 

imagem do avô: “dá algumas baforadas sem tragar e arremessa o cigarro queimado até a metade 

no meio da rua empoçada. Barbaridade. Que merda nojenta. Em seguida limpa a garganta e 

cospe na calçada” (GALERA, 2012, p. 349).  

Com o passar dos dias, a aparência do Inominado começa a assustar as pessoas que ele 

encontra, de modo que o perguntam se ele tinha dinheiro, e ele é descrito com as “unhas 

compridas e sujas de barro” (GALERA, 2012, p. 348) e como uma “figura hirsuta” (GALERA, 

2012, p. 353). Além de realizar seu trajeto sem rumo definido debaixo de chuvas torrenciais, 

 
57 No último capítulo do romance, outra personagem diz ao protagonista que justamente quando ele realizava sua 

expedição aconteceu “a maior enchente da história de Santa Catarina” (GALERA, 2012, p. 407), que embora o 

afetasse, foi completamente ignorada pelo Inominado no decorrer de sua excursão pelos morros. 
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com o passar dos dias a fome, o frio, o cansaço e a dor começam a afetá-lo, e em alguns 

momentos indícios de loucura são apresentados, como quando ele se abriga em uma garagem 

em construção e começa a cantar músicas que seus pais ouviam quando ele era criança. Mais 

adiante, uma sensação de medo, que logo se transforma em uma felicidade súbita que o faz 

chorar, também aponta para uma possível insanidade. Desse ponto em diante, todos os 

acontecimentos são extremamente duvidosos, e não se pode confiar na narração, alinhada à 

visão do protagonista, pois a sanidade do personagem é muito questionável.  

Depois de ter utilizado todo o dinheiro que levava consigo e de não ter mais o que 

comer, o Inominado encontra um casal acampando com um bebê no meio de um morro. O casal 

fala sobre um velho que mora em uma caverna ali por perto, e o protagonista decide procurar 

por essa caverna, à noite, pois acredita que o velho seja o seu avô. O Inominado procura pela 

caverna sob uma paisagem diluviana e a encontra. Nela, há um velho com uma mulher e duas 

meninas. Quando conversa com o velho, o Inominado escuta “a voz de seu pai” (GALERA, 

2012, p. 365) e ouve o velho perguntando: “Tu é real?” (ibid., p. 366), para logo em seguida 

expulsá-lo violentamente da caverna, de onde o protagonista sai, desacompanhado de Beta, a 

cadela, até cair no mar. Com toda a força que lhe restava, utilizando todo o treinamento físico 

que possuía, o Inominado luta contra o mar e nada de volta à praia. 

No décimo segundo capítulo, ele é auxiliado por um homem que o encontra desmaiado 

na praia, e consegue voltar para casa. Ele descansa alguns dias e conversa com Bonobo sobre o 

seu encontro com o avô, dizendo: “Ele não tinha dois dedos na mão direita que nem meu pai 

contou” (GALERA, 2012, p. 383), ao que Bonobo questiona se não tinha sido apenas um sonho. 

Em seguida o Inominado diz que perdeu a cadela durante a excursão e que quer recuperá-la a 

qualquer custo. Alguns dias depois, ele ouve latidos vindo de um pequeno bar próximo de seu 

apartamento, e verifica que é realmente Beta que está latindo, presa nos fundos do bar. Ao tentar 

resgatar a cadela, ele é agredido por um homem que o manda largar o animal. Uma contenda 

verbal é iniciada pelos dois homens, inflamada com comentários homofóbicos: “Te reconheci 

por causa dessa vozinha de bicha” (GALERA, 2012, p. 386), o que chama a atenção das demais 

pessoas ali. Nesse momento, o protagonista repara no que acontece ao seu redor: 

 

Ele olha em volta e vê rostos ávidos por violência. A cachorra está sentada 

entre ele e o nativo, cansada e confusa, faminta e sufocada, alheia à natureza 

da disputa. O animal que seu pai amava mais que tudo. Para a esquerda, ao 

largo, ainda cintila no horizonte do oceano um véu delicado de luz do dia. 

Mais ou menos aqui, nesse mesmo trecho de praia, seu avô teria dado um 

mergulho sem volta no mar noturno depois de se erguer de uma poça de 

sangue diante do olhar de uma cidade inteira, picotado por uma centena de 
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facadas, um morto-vivo indo para casa. Bem ali onde agora as ondas quebram 

abrindo sorrisos brancos no escuro. (GALERA, 2012, p. 386-387) 

 

Diante de uma plateia, próximo ao local onde o avô teria entrado no mar após ter sido 

esfaqueado por diversos moradores da cidade, o Inominado começa a performar conforme o 

“espírito” de Gaudério agiria. A partir disso, pode-se indicar que é nesse momento que um 

renascimento de Gaudério é representado pelo personagem central do romance. 

Primeiro, o Inominado é espancado pelo nativo que havia roubado Beta e por seus 

companheiros, à semelhança do avô, que havia sido atacado por diversos homens de uma só 

vez. Depois da surra, ele é carregado para a areia da praia, onde fica sentado até conseguir se 

recuperar para se levantar, também à semelhança do avô, que, na versão de Santina, havia se 

reerguido após ser esfaqueado. Após se levantar, a performance é mais evidente, e a postura 

que o Inominado assume é altamente agressiva e demonstra desafio: 

 

Tropega pela areia da praia até a escadinha, sobe os degraus, caminha um 

pouco pelo calçadão e começa a atravessar a rua em direção ao bar e aos 

latidos de Beta. Limpa o sangue dos olhos com as mangas do blusão e tem 

mais um pequeno acesso de tosse. Quem ainda estava nas calçadas 

comentando a surra para de falar e olha para ele. Alguém no barzinho aponta 

para a rua e os outros também se viram. Ele se aproxima até ficar a dois passos 

da calçada.  

Tem cinco sujeitos numa das mesas. [...] Todos o observam e ninguém diz 

nada. Ele já não lembra do rosto deles e fica olhando de um para outro, 

sentindo o sangue escorrer nos olhos, piscando sem parar e franzindo o rosto 

inchado. Quatro dos cinco usam boné, três são loiros, e mais que isso ele não 

conseguiu reparar. Põe a mão em volta do queixo e espreme a barba ensopada 

de sangue de cima a baixo, até a ponta, fazendo escorrer um filete rubro que 

forma uma pequena poça nas lajotas brancas do pavimento.  

Qual de vocês mesmo pegou a minha cachorra? (GALERA, 2012, p. 389) 

 

Após a incitação gestual, ao espremer a barba ensopada de sangue, há um desafio 

verbal, novamente inflamado pelo tom homofóbico: “quero saber se tu é homem pra brigar sem 

a ajuda das namoradinhas aí”, seguido de outro gesto agressivo: “cospe todo o sangue que tem 

dentro da boca na cara do nativo, que fica uns segundos paralisado” (GALERA, 2012, p. 390). 

Os dois homens se dirigem à praia, onde o combate físico acontece: 

 

Os dois se estudam e ele aproveita a hesitação e a postura displicente do nativo 

para chutar areia em seu rosto. O nativo recua esfregando os olhos e assim que 

tira as mãos da frente da cara leva um soco bem no meio do nariz. Os dois 

descarregam golpes meio às cegas e se acertam algumas vezes até que ele 

consegue agarrar o nativo pelo meio das pernas com uma das mãos e ao 

mesmo tempo prender sua garganta com a outra. Pode sentir os testículos 

esmagados e o tubo da traqueia comprimido entre os dedos. As pernas do 

nativo amolecem. Os dois caem juntos sobre a areia mas ele não solta. 
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Continua apertando e vê o rosto transido e aterrorizado do nativo começar a 

ficar vermelho e depois azul. 

Só um tiro na cabeça me tira daqui agora, filho da puta. (ibid., p. 390-391) 

 

Com a intervenção de Dália, primeira mulher com quem o Inominado se relaciona em 

Garopaba, o protagonista solta o nativo, vencendo a disputa, adquirindo o respeito e temor dos 

moradores da cidade, e recuperando Beta. A performance do Inominado é realizada para exercer 

a violência, que era marca característica de Gaudério, em defesa do animal que havia sido 

roubado e estava em mau estado. Assim, após o término da contenda, o protagonista é 

identificado, por um dos espectadores do acontecimento como sendo “neto do Gaudério” 

(GALERA, 2012, p. 392). E, como é indicado no prólogo do romance, sua “fama” na cidade 

perdura mesmo após a sua morte, com várias histórias fantasiosas sendo incorporadas à sua 

identidade, considerando também o desaparecimento de seu corpo após a morte no mar. 

 

3.3 Práticas (re)afirmadoras da masculinidade 

 

Retomando o pensamento de Judith Butler (2017) de que as identidades são produzidas 

através de práticas significantes que as criam, regulam e desregulam, pode ser observado como, 

em Barba ensopada de sangue, algumas práticas são utilizadas pelos personagens masculinos 

para (re)afirmar suas masculinidades no contexto em que vivem. Novamente, a atividade 

esportiva, o consumo de álcool, a exigência de uma conduta sexual ativa, o uso da violência e 

o domínio de um pensamento científico-racional aparecem como marcas (re)afirmadoras da 

masculinidade. Outros aspectos também são apresentados, como a não-demonstração e não-

verbalização de sentimentos, a dificuldade de comunicação, o empenho e a seriedade do 

trabalho físico, a distração com videogames violentos e a socialização entre homens com jogos 

de cartas, o desleixo com a higiene e com bens materiais, entre outros.  

A prática esportiva está tão arraigada no Inominado que se apresenta nitidamente em 

seu corpo, de porte atlético, comentado por Hélio no primeiro capítulo do romance, em 

comparação ao físico de Gaudério. O pai do protagonista também destaca o interesse do filho 

mais novo por múltiplos esportes desde a juventude, de modo que a prática esportiva constitui 

não só a principal parte de sua profissão – em que trabalha como atleta competitivo, instrutor 

de corrida, de natação e professor de educação física –, mas também de suas atividades de lazer. 

O futebol também é mencionado no romance, e mesmo que os personagens não o pratiquem, 

demonstram ser fãs fervorosos. Após o Inominado conhecer o Bonobo, ele repara em sua roupa: 

“A camisa amarela que o Bonobo veste, de mangas pretas com listas amarelas, desbotada e 
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cheia de manchas e rasgos, é uma camisa do Grêmio”, ao que o Bonobo diz: “Ninguém lembra 

dessa camisa, ele diz com orgulho. É de goleiro. Foi usada pelo Gomes e pelo Sidmar em 

noventa e um” (GALERA, 2012, p. 102).  

O consumo de álcool pelos personagens masculinos é, principalmente na primeira 

parte da narrativa, excessivo. Logo no início do primeiro capítulo há a indicação de que havia 

uma garrafa de conhaque na mesa ao lado de Hélio, e a conversa entre pai e filho é entremeada 

com o consumo de bebidas alcóolicas. Ao longo do romance, a palavra “cerveja” é utilizada 

cinquenta e duas vezes, enquanto “garrafa”, associada a algum tipo de bebida – conhaque, 

vinho, cachaça – aparece mais de vinte vezes. Também há referências a bares, entre eles o Bar 

João58, e a diferentes bebidas alcóolicas, como “leite de onça” e “cachaça de tijolo” (GALERA, 

2012, p. 66). É nítido, portanto, o alto nível de consumo de álcool, principalmente em situações 

em que o Inominado interage com outro personagem masculino. Nesses momentos, a bebida 

possibilita um relaxamento que proporciona uma maior camaradagem entre os sujeitos, o que 

é justamente o que acontece no primeiro encontro do protagonista com Bonobo. É irônico, 

inclusive, que, na conversa que o Inominado tem com o ex-delegado Zenão em Pato Branco, 

haja um vinho chamado Coração (GALERA, 2012, p. 226). 

Ao contrário da sexualidade dissidente de Hermano, o Mãos de Cavalo, que demonstra 

certo desinteresse pela estimulação genital, preferindo experienciar a dor em todo seu corpo, o 

protagonista de Barba ensopada de sangue apresenta uma sexualidade mais adequada aos 

padrões de masculinidade, e se relaciona com quatro mulheres após se mudar para Garopaba, 

sendo elas: Dália, Sara, Andreia e Jasmim. Além dessas mulheres, também há constantes 

referências à Viviane, sua antiga namorada. Os relacionamentos com Dália e Jasmim, 

“mulheres com flores no nome e cabelos crespos” (GALERA, 2012, p. 244), são os mais 

significativos, pois o Inominado se apaixona pelas duas, embora termine a relação com a 

primeira e seja rejeitado pela segunda.  

A relação sexual com Sara, uma de suas alunas de corrida, é casual e acontece apenas 

uma vez. A personagem é muito performática, o que já é explicitado em uma de suas aparições: 

“Sara sempre sai do carro do mesmo jeito. Bipa o alarme e se aproxima com um ar 

compenetrado e ensaiado, como se não pudesse esquecer que tem um papel importante a 

 
58 “o famoso e inesquecível Bar João, que por muitos anos deu vida à Avenida Osvaldo Aranha em Porto Alegre, 

reunindo várias tribos e servindo de palco para diversos shows marcantes do underground gaúcho. Fundado em 

1946 por João Brum, foi somente em 1979 que o saudoso Júlio Leite comprou o bar, que ficou aberto até 2003, 

fechando assim um ciclo na vida dos porto-alegrenses, hoje órfãos deste importante local de convergência cultural 

de grande importância para o Heavy Metal”. A história do bar está disponível em: 

https://wargodspress.com.br/wargods/bar-joao-o-templo-dos-headbangers-gauchos/. Acesso em: 30 jan. 2020. 
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desempenhar num palco” (GALERA, 2012, p. 165). Em um determinado momento, quando 

está sozinha com o professor, ela se oferece ao Inominado, pedindo para que ele a “coma”, e 

diz que nunca havia feito nada parecido antes e que faria isso só uma vez. A fala de Sara revela 

uma vontade de experimentar algo tido como proibido – considerando que ela era casada – ao 

invés de um verdadeiro desejo de se envolver com o professor. De todo modo, o protagonista 

resiste, até que seu celular começa a tocar e eles são interrompidos. Enquanto o Inominado 

conversa no celular, o comportamento de Sara denuncia sua atitude performática: “Sara está 

sentada de pernas cruzadas no sofá, quase em posição de meditação, olhando para as lajotas cor 

de areia com uma expressão vaga. Dá a impressão de um robô desligado” (GALERA, 2012, p. 

209). Logo após o término da conversa pelo celular, contudo, as investidas de Sara recomeçam 

e o protagonista acaba cedendo aos avanços da aluna, mas, ao contrário do que seria esperado, 

Sara “o beija com timidez. É mais uma série de selinhos do que um beijo propriamente dito, 

nada do beijo ávido que as circunstâncias levavam a esperar” (GALERA, 2012, p. 211). O ato 

sexual acontece logo em seguida e nenhum dos dois comenta o episódio depois, como se nada 

jamais houvesse ocorrido entre eles. 

A relação com Andreia também acontece apenas uma vez, ou, melhor dizendo, o leitor 

só tem acesso à primeira relação entre os dois, se for considerado, como é indicado no prólogo, 

que Andreia possivelmente se torna a esposa do Inominado. Ela é uma das prostitutas do 

prostíbulo em que o protagonista se encontra com o ex-delegado Zenão em Pato Branco, e o 

Inominado demonstra um respeito considerável por ela. Os dois conversam um pouco sobre as 

tatuagens que Andreia tem no corpo e seus significados, e quando ela o convida para que eles 

fossem ao quarto, o Inominado pergunta: 

 

Quanto é? 

Cento e cinquenta. 

Tu custa o mesmo que o vinho? Isso não tá certo. 

Ela não diz nada. 

Tu precisa valer mais que o vinho. Não tá certo. (GALERA, 2012, p. 227) 

 

Nesse trecho há uma associação entre a bebida alcóolica e a mulher, que é nitidamente 

objetificada, e o protagonista considera errado que as duas tenham o mesmo valor. Após Zenão 

se despedir do protagonista, Andreia refaz o convite: 

 

Eu sou bem mais gostosa sem roupa. Por que tu não quer ficar comigo? Eles 

aceitam cartão. Eu faço bem direitinho.  

Quanto que era mesmo?  

Cento e cinquenta.  

Tem certeza?  
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Talvez se eu falar com eles pode ser cento e vinte.  

Tu não entendeu. Cento e cinquenta era aquele vinho nojento.  

Ela pensa um pouco. Olhos cravados nos dele.  

Tá me dando um aumento?  

Me diz quanto tu vale.  

Duzentos. E cinquenta.  

Esse é o preço?  

É.  

Vamos. (GALERA, 2012, p. 229-230) 

 

O diálogo revela o respeito do protagonista diante da mulher, pois ele não a julga por 

sua profissão em nenhum momento, não aceita uma diminuição no valor do serviço, e dá à 

mulher a possibilidade de determinar o seu próprio valor. Só após confirmar qual era o valor 

que Andreia havia determinado o Inominado aceita se relacionar com ela. Com essa atitude, e 

com a recusa anterior que ele faz a uma relação casual com Liz – o que causa a repreensão de 

Bonobo –, vê-se como o protagonista apresenta uma conduta sexual menos agressiva que a de 

Bonobo, por exemplo, cuja visão é extremamente machista. 

Além da associação da mulher à bebida, há uma conexão sintomática entre a prática 

esportiva e a sexualidade masculina ao longo do romance. Bonobo, por exemplo, tem o fetiche 

de pedir para que as mulheres utilizem uma camiseta de um time de futebol durante o ato sexual. 

Quando o Inominado viaja à Pato Branco, ele recebe do recepcionista que o atende no hotel a 

senha “do canal de esportes”, que é, na realidade, o canal de filmes pornográficos. A conduta 

sexual dos homens é, portanto, apresentada como um esporte por essa comparação. 

A pornografia também é significativa, pois tanto o Inominado como o Bonobo 

consomem esse tipo de material. Em sua estadia em Pato Branco, o protagonista utiliza a senha 

que lhe foi dada pelo recepcionista: “É um filme com história e está na parte da história. Fica 

esperando chegar o que interessa e bate uma punheta rápida” (GALERA, 2012, p. 214). 

Bonobo, por sua vez, não tem tanto pudor quanto o Inominado, e assiste a “vídeos pornográficos 

em alto volume no computador da recepção” de sua pousada (GALERA, 2012, p. 316). Ao final 

do romance, após o renascimento de Gaudério performado pelo protagonista, ele é levado a um 

hospital e observa que a enfermeira que o atende o lembra “a atriz de uma cena de um pornô de 

internet que ele assistiu uns anos atrás até enjoar” (GALERA, 2012, p. 393). O consumo de 

conteúdo pornográfico, portanto, pode ser encarado como outra prática (re)afirmadora da 

masculinidade dos personagens, mesmo que eles não demonstrem uma conduta sexualmente 

agressiva diante das mulheres, como foi demonstrado na relação do Inominado com Andreia. 

Apenas dois personagens fazem uso da violência como recurso para impor autoridade 

e respeito: Gaudério e Bonobo. O protagonista aparenta ser um homem muito tranquilo, 
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evitando confrontos violentos, mas, quando precisa defender e recuperar Beta, sua cachorra, ele 

assume a figura do avô. A partir disso, pode-se considerar que a violência não condiz com a 

subjetividade do Inominado, e, para fazer uso dela, ele precisa incorporar uma outra 

personalidade, mais afeita à agressividade, como a de Gaudério.  

Apesar de não ser um homem violento, muitos trechos apontam para a dificuldade do 

protagonista de demonstrar suas emoções. Ele não recorre a nenhuma forma artística para se 

expressar, como Gaudério expressava seus “sentimentos filosóficos” através da viola, o que 

dificulta a exteriorização de seus sentimentos. Logo após o pai anunciar o suicídio e dizer ao 

filho que o amava, a reação do Inominado é dizer ao pai para não encostar nele. Sua mãe diz ao 

filho mais velho, durante o velório de Hélio, que o Inominado não chorou, e que ele não chora. 

Viviane reitera, em outro momento, a dificuldade que o protagonista tem em se expressar 

emocionalmente, comparando-o com o irmão: “Ele [Dante] tenta se fazer de durão, mas ele 

precisa. Vocês querem ser um mais durão que o outro” (GALERA, 2012, p. 152). Outro 

momento significativo que atesta a relutância e o desconforto do protagonista em demonstrar 

sentimentos é quando ele recebe o arpão de pesca de presente de Bonobo, e não sabe como 

reagir: “Trocam um aperto de mão firme e o Bonobo lhe dá um abraço meio de lado com uns 

tapinhas no ombro, olhando sério em seus olhos. Para fugir dessa cumplicidade inesperada e 

um pouco aflitiva ele olha ao redor procurando qualquer coisa que sirva para mudar o foco” 

(GALERA, 2012, p. 120, grifo meu). Todos esses trechos atestam a “impenetrabilidade” 

emocional do personagem central, que não sabe como se expressar nem como responder a 

demonstrações de afeto. 

Por fim, o domínio de um pensamento científico-racional, como comentado 

anteriormente, é utilizado pelo pai e pelo irmão do Inominado, mas não por ele próprio. Embora 

tenha conversas reflexivo-filosóficas com o Bonobo sobre conceitos budistas e questões 

metafísicas, e utilize conhecimentos técnicos para ajudar seus alunos a desempenhar melhor as 

atividades físicas que estão treinando, o protagonista não demonstra interesse em assumir uma 

postura científica em sua vida. O conhecimento que ele detém é aplicado em seu trabalho, mas 

não há nenhum empenho na realização de experimentos a fim de construir conhecimento.  

Os demais personagens masculinos de Garopaba também não demonstram interesse 

em dominar um pensamento científico-racional, valorizando muito mais o conhecimento 

prático que lhes seja útil em seus trabalhos. A pescaria, uma das principais atividades 

desempenhada pelos homens da cidade, é encarada com muita gravidade: “Todos se entregam 

ao trabalho com a maior seriedade, sem piadas nem papo furado, reduzindo a conversa a 

interjeições práticas” (GALERA, 2012, p. 136). E enquanto os homens se dedicam à pescaria, 
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aos trabalhos pesados – o conserto dos equipamentos de pesca, a destruição de construções, 

entre outros – as mulheres aparecem como detentoras do saber científico. Jasmim, por exemplo, 

faz mestrado em psicologia, enquanto Viviane, a ex-namorada do protagonista, é mestre em 

literatura. Assim, vê-se uma contraposição interessante: aos homens, é valorizado o uso da força 

física, enquanto as mulheres podem desenvolver e dominar o pensamento científico. 

Em suma, é perceptível como a prática esportiva, o consumo de álcool e a conduta 

sexual são marcas (re)afirmadoras da masculinidade do Inominado. Contudo, ele não consegue 

se adequar ao uso da violência, e incorpora a identidade de Gaudério quando precisa ser mais 

agressivo, e não demonstra interesse em desenvolver um pensamento científico-racional, como 

seus familiares – Hélio, seu pai; Dante, seu irmão; e Viviane, sua cunhada – fazem. 

 

3.4 Contraste feminino 

 

A contraposição entre os personagens masculinos e as personagens femininas chama 

a atenção ao longo do romance. Fica evidente, no decorrer da narrativa, como as personagens 

femininas são muito mais confiantes, mais determinadas em seus planos, e que não estão 

completamente perdidas e sem direção, como é o caso de muitos dos personagens masculinos. 

Esse contraste aparece mesmo nas passagens em que o Inominado observa os jovens de 

Garopaba brincando, em que fica evidente como há algo “diferente” no comportamento das 

garotas. Não há a representação de uma feminilidade tradicional, ao contrário do que acontece 

com a masculinidade. As mulheres não se submetem aos homens e não são apresentadas como 

sendo completamente opostas a eles, e parece haver uma nuance de desafio na representação 

das personagens femininas. Também são elas quem iniciam os contatos sexuais, não se 

restringindo apenas a práticas de sedução. Nem mesmo a cadela Beta se comporta como uma 

criatura frágil, que necessita de cuidados e da proteção de um (macho) Alfa. Apesar de 

realmente ficar deprimida após o suicídio de Hélio, seu dono, o leitor acompanha a “jornada de 

superação” da cachorra, que vive um período de abatimento após a perda do dono, sobrevive e 

se recupera de um atropelamento, e acaba se tornando uma exímia nadadora sob os cuidados 

do Inominado, acompanhando-o, por terra ou pelo mar, de forma confiante e desenvolta. 

A mãe do Inominado é um exemplo do contraste que existe entre as personagens 

femininas e masculinas. Enquanto o pai decide morrer devido à perda de sua virilidade, Sônia, 

que já estava separada de Hélio antes de seu suicídio, continua vivendo, com um novo 

namorado, fazendo planos para o futuro e realizando procedimentos estéticos para se manter 



123 
 

bonita. Logo após a mudança do protagonista para Garopaba, no segundo capítulo do romance 

há uma passagem em que o Inominado observa a praia, e repara em um grupo de jovens:  

 

um bando de crianças e adolescentes joga futebol entre duas goleiras feitas de 

pares de chinelos. Não há linhas delimitando o campo e nenhum critério claro 

diferenciando os times. Todos jogam descalços e as gurias driblam e atacam 

com notável destreza e força física, algumas trajando apenas biquíni, cabelos 

soltos emaranhados no vento, suadas e obstinadas, trombando sem medo com 

vigorosos adversários masculinos e lutando pela bola com uma energia que 

beira a violência. (GALERA, 2012, p. 59-60) 
 

Esse trecho aponta que há algo muito diferente do que seria esperado de um 

comportamento feminino baseado em uma noção de feminilidade conservadora. As garotas 

participam da prática esportiva, são agressivas, competitivas, e demonstram habilidade no jogo. 

Essas marcas, comumente associadas aos homens, são então incorporadas pelas mulheres, de 

modo que o que distingue homens e mulheres se torna problemático. Não é à toa que os homens 

estejam desorientados, não só nesse romance, mas no mundo contemporâneo de modo geral. 

As regras sociais que garantiam a hierarquia binária, que colocava os homens em posição de 

dominação e as mulheres em posição de submissão, tem sido alteradas com os avanços de 

diversos movimentos sociais desde a metade do século 20, e isso se reflete nas produções 

culturais, como pode ser observado na narrativa em análise. Um momento que demonstra esse 

ponto com nitidez é expresso em uma conversa que o Inominado tem com Liz: 

 

Liz se chama Elizete e odeia o próprio nome. Diz que há toda uma geração de 

meninas garopabenses da idade dela com nomes terminados em ete, assim 

como as mães e as avós dela e de suas amigas têm nomes terminados em ina, 

uma coisa bem mais singela, carinhosa, soava como um mimo dos pais à filha, 

nomes como Delfina, Jovina, Celina, Ondina, Etelvina, Clarina, Angelina, 

Antonina, Vivina, Santina e os mais comuns como Carolina, Regina, mas 

agora era o tempo das Elizetes, Claudetes e Marizetes com essa sonoridade 

meio enfezada, ela diz, por que será que aconteceu isso? (GALERA, 2012, p. 

116) 

 

A alteração no comportamento das mulheres é, portanto, refletida na própria nomeação 

das meninas que nascem em Garopaba. Se antes havia um toque “carinhoso” e afetivo nos 

nomes, alinhados a um padrão de feminilidade tradicional, a geração mais jovem de mulheres 

possui nomes com “sonoridade meio enfezada”, indicando uma ruptura com o antigo modelo.  

As mulheres por quem o protagonista se apaixona, apesar de serem nomeadas a partir 

de flores, também apresentam comportamentos muito distintos ao que seria esperado de uma 

feminilidade conservadora. Dália tem vinte e dois anos, é mãe de um menino de seis anos, vive 

apenas com a mãe e não fala sobre o pai do filho. Ao contrário do protagonista à deriva, ela tem 



124 
 

planos concretos para o futuro, em que pretende se mudar para Florianópolis para fazer 

faculdade de Naturologia, e, além de tudo isso, ela gosta de festas e consome drogas – álcool, 

maconha e ecstasy – de maneira despreocupada. Jasmim, por outro lado, é mais introvertida, 

trabalha em uma agência de turismo, faz mestrado em psicologia e gosta de beber chimarrão. 

Enquanto Dália se envolve rapidamente com o protagonista, Jasmim inicialmente não 

demonstra interesse pelo Inominado, e há uma “inversão” dos “papéis” tradicionais de gênero. 

O protagonista fica esperando que Jasmim ligue para ele, procura por ela pelas ruas quando sai 

de casa, e chega a fantasiar como seria uma vida com ela. Jasmim, contudo, mantém sempre 

certa distância do Inominado, enquanto o protagonista se abre com ela, fala sobre o suicídio do 

pai, sobre a morte do avô, a traição do irmão, chegando até a se expressar emocionalmente 

sobre os acontecimentos de sua vida. Jasmim escuta os relatos do protagonista com “interesse 

científico”, e demonstra ter o domínio de um pensamento racional psicológico além do 

conhecimento de diversos fatos interessantes sobre assuntos variados. 

Aos poucos, Jasmim começa também a se abrir com o Inominado, mas diz que o acha 

estranho: “Eu costumo sacar as pessoas de primeira mas não sei o que pensar de ti. Tu não tem 

ambições. Tua cara não me diz nada. É muito estranho. Não sei se gosto disso” (GALERA, 

2012, p. 264). A fala revela a percepção da personagem sobre o alheamento do protagonista ao 

que acontece ao seu redor, e expõe o “desgarramento” do Inominado no mundo. Sônia, em uma 

visita ao filho, eventualmente o alerta sobre seu relacionamento com Jasmim, comparando a 

nova namorada do personagem central com Viviane: “Tu me disse que ela é uma guria culta, tá 

fazendo mestrado. Deve ser uma pessoa com ambição. Eu já vi esse filme antes. Esse filme já 

passou e tu te dá mal nele” (GALERA, 2012, p. 283). A mãe do protagonista também diz, antes 

de voltar para casa, que não acha que Jasmim goste dele de verdade. Eventualmente Jasmim o 

abandona, voltando sozinha para Porto Alegre, sem avisá-lo sobre sua súbita mudança. 

No último capítulo, à semelhança do que ocorre em Mãos de Cavalo, o protagonista 

reencontra a mulher por quem era apaixonado. Enquanto Hermano, adulto, visita Naiara em sua 

casa/creche no livro anterior, neste romance Viviane aparece para conversar com o Inominado. 

Nisso, também se vê uma “inversão” de “papéis”: é a mulher quem visita o homem, não o 

contrário. O capítulo final é inteiramente focado na visita da antiga namorada do protagonista 

e no diálogo que eles estabelecem. Viviane presenteia o antigo namorado, agora seu cunhado, 

com uma foto ampliada e emoldurada de Hélio, que é recebida pelo protagonista com muito 

entusiasmo. Em seguida, anuncia estar grávida, fechando o ciclo que havia sido aberto no 

prólogo do romance, com a voz narrativa sendo assumida pelo sobrinho do protagonista. 
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No diálogo que se segue, há uma discrepância gritante entre todo o conhecimento 

científico e cultural que Viviane possui e o desinteresse e a falta de referências do Inominado, 

e os dois acabam discutindo sobre o que havia acontecido entre eles e Dante:  

 

Eu sei que tu me amava, Viv, mas eu também sei que às vezes tu pensava que 

eu era só um desses atletas burros, um ignorante. Que é o que eu sou. Um cara 

legal, um cara bom, mas com cabeça limitada. Pau grande e cabecinha 

pequena. Quando a gente se conheceu tu tinha vinte e um anos e era só isso 

que tu queria. Mas foi gastando. Talvez se eu tivesse a cabeça um pouco mais 

aberta. Se eu lesse os livros que tu me dava e gostasse. Se eu mudasse com o 

tempo. Se me interessasse pelo teu mundo. Se eu fosse um pouco mais 

parecido com alguém que eu não era. Imagina se eu fosse escritor, então. 

(GALERA, 2012, p. 416, grifo do autor) 

 

A fala do Inominado reitera a incompatibilidade entre ele e a antiga namorada, e o 

protagonista expõe um raciocínio confuso sobre perdão e sua percepção sobre todos os 

acontecimentos que, ao final, é completamente refutado por Viviane:  

 

Tenho vontade de te sacudir, de dar na tua cara por causa dessa frieza, dessa 

arrogância, dessa vaidade. Meu Deus, a vaidade de achar que não precisa de 

ninguém, de acreditar que não deve perdoar nem ser perdoado. Mas do teu 

ponto de vista não é assim, né? Tu é feliz. Tô vendo nos teus olhos a solidão 

que eu te trouxe. Sei que tu nunca te sente sozinho. É só porque eu tô aqui. 

Amanhã vai estar tudo bem de novo. Vou adiantar a minha volta. Posso trocar 

o voo agora à tarde no aeroporto. Não precisa dizer nada. Eu sei o quanto tu 

gosta de mim. Fica existindo em algum lugar. Tá seguro. Não vou mais voltar 

aqui. Se um dia tu quiser nos visitar as portas vão estar sempre abertas. O nenê 

é pra meados de maio. Tá? Vai ser teu sobrinho. Se tu não tiver a dignidade, 

a hombridade de ir conhecer ele, talvez um dia ele mesmo te procure, quando 

tiver idade. Porque é assim que tu prefere, né? Que te procurem. Que venham 

atrás de ti. (GALERA, 2012, p. 422, grifos do autor) 

 

O romance se encerra logo em seguida, e pelo que pode ser depreendido do prólogo, 

o Inominado não chegou a conhecer o sobrinho, que aparece no prólogo procurando por 

informações sobre a morte do tio cujo corpo desapareceu no mar. Assim, vê-se em Barba 

ensopada de sangue uma narrativa familiar cíclica em que os homens aparecem desorientados, 

e em que as mulheres demonstram muito mais complexidade e vigor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi o de analisar a construção, representação e 

(re)afirmação de modelos tradicionais de masculinidade em dois romances de Daniel Galera. 

Considerando a pouca quantidade de trabalhos mais amplos produzidos sobre esse autor, no 

primeiro capítulo foi apresentado um percurso histórico de Daniel Galera como leitor, escritor 

e tradutor. Através da apreciação da carreira do autor, podem ser apontados vários elementos 

que fazem parte de sua história e que se refletem em suas produções literárias, sendo o trânsito 

pelas mídias digitais, talvez, o que mais chame a atenção inicialmente, tendo em vista a 

ascensão de Daniel Galera através da utilização da internet para publicar seus primeiros textos.  

A condição privilegiada do escritor, com acesso a diversos bens materiais e sociais 

desde a infância, indubitavelmente, contribuiu muito para seu sucesso, considerando que foi 

isso que permitiu sua dedicação quase que exclusiva, desde muito cedo, ao ofício literário. Por 

meio da trajetória literária apresentada, pode ser notada a consciência e criticidade de Daniel 

Galera em relação ao trabalho com a linguagem, e a importância que os trabalhos de outros 

escritores, tanto nacionais como estrangeiros, exerceram em sua produção ficcional. Entre eles, 

João Gilberto Noll, que apresenta uma “estratégia performática” que relativiza a realidade da 

narrativa e contribui para a apresentação de personagens que estão em crise, à deriva; e 

escritores estadunidenses contemporâneos, sucessores de Ernest Hemingway, cujo estilo é 

pautado em uma economia de linguagem, em momentos de análise psicológica lacônicos, e no 

uso de um tom realista para descrever situações ambíguas.  

Após a apresentação do percurso literário de Daniel Galera, retomei um ensaio de Leila 

Lehnen (2013) sobre os três primeiros romances do escritor. A partir desse texto, pude verificar 

algumas características temáticas e formais que são recorrentes na obra do autor. Entre elas, a 

mais significativa talvez seja a constituição dos personagens, que, alinhados aos problemas 

contemporâneos, são normalmente retratados como sujeitos solitários à deriva. Ampliando a 

análise de Lehnen, mostrei em seguida como isso já está presente em dois contos de Dentes 

guardados, primeiro livro publicado de Daniel Galera.  

Ao final do conto intitulado “Será numa quinta-feira” a insatisfação da personagem e 

a solidão que preenche sua rotina são nítidas. O desejo de fuga dessa realidade e a incapacidade 

de escapar, mesmo na fantasia, são elementos marcantes da narrativa, e são a causa da grande 

frustração que a personagem sente. Em outro conto, “Manual para atropelar cachorros”, a 

temática se repete com um personagem insatisfeito com sua realidade recorrendo a atos 

violentos para se aliviar e/ou se distrair daquilo que não é capaz de alterar; no caso, sua própria 
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vida. Além disso, nesse conto podem ser observadas estratégias narrativas que são retomadas e 

refinadas em romances posteriores, sendo, portanto, distintivas da escrita de Daniel Galera. 

Entre elas, a não-verbalização do que é verdadeiramente importante e a constante tentativa dos 

personagens de fugir e/ou dissimular a realidade em que estão inseridos. Nos dois contos, é 

notório como a dificuldade dos personagens de entrar em contato com sua 

interioridade/subjetividade é o que causa a sensação de que eles estão perdidos, sem rumo, à 

deriva. As formas que os personagens encontram para tentar contornar isso são distintas. No 

primeiro conto, o contato com a natureza e/ou a arte é utilizado para tentar acessar esse espaço 

íntimo, enquanto no segundo conto há apenas negação da interioridade atravessada pelo silêncio 

do protagonista, resultando em atos violentos que, à primeira vista, parecem “gratuitos”. 

Com a breve apresentação dos cinco romances de Daniel Galera publicados até 2016, 

pode-se observar como as técnicas narrativas, formais e temáticas, anteriormente comentadas, 

estão presentes em todas suas produções. É significativo que em Mãos de Cavalo (2006) e em 

Barba ensopada de sangue (2012) a solidão e o sentimento de estar à deriva que os personagens 

experimentam estejam muito ligadas às questões identitárias do gênero masculino; ou melhor, 

de determinados padrões de masculinidade impostos aos sujeitos masculinos, de modo que 

pode-se afirmar que, nesses dois romances, os personagens masculinos são homens à deriva. 

No segundo capítulo foi realizada uma análise de Mãos de Cavalo, considerando a 

construção, representação e afirmação da masculinidade ao longo da narrativa. Além disso, 

outros elementos característicos da escrita de Daniel Galera foram apontados e comentados, 

como o empenho descritivo na ambientação espacial e nas marcações temporais, e a 

intertextualidade com produções da cultura popular, misturada a referências mais eruditas. 

Através da análise, é patente como os recursos narrativos utilizados contribuem para a 

apresentação da performance do personagem central ao longo de todo o romance. A narração 

onisciente em terceira pessoa, muito próxima e alinhada ao olhar do protagonista, que oscila 

com uma narração em câmera mais distante e impessoal, contribui para a apresentação das 

performances de Hermano, o personagem central, que procura se adequar às diversas condutas 

masculinas que são exigidas pelos diferentes contextos em que se encontra inserido.  

É nítido também como as fantasias de Hermano interferem em suas performances ao 

longo da narrativa, colocando em dúvida o que é apresentado ao leitor. Não há como saber se 

os fatos realmente aconteceram conforme o narrado ou se foram exagerados pela visão do 

personagem, muito influenciada por produções midiáticas que apresentam homens como 

guerreiros heroicos e viris. Além disso, os momentos em que Hermano “sai” de seu próprio 

corpo e vê as cenas como se estivesse “de fora” contribuem para a percepção de que ele está 
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representando algo muito diferente de quem realmente é. Isso decorre de uma falta de contato 

com sua própria interioridade e de um desejo de adequação e reconhecimento social, o que o 

leva a performar, durante a juventude, o papel do Mãos de Cavalo, e, durante a vida adulta, os 

papéis de cirurgião plástico, marido e pai. Isso evidencia, portanto, a interseccionalidade da 

masculinidade com a variável geracional, pois os ideais masculinos que são adotados pelo 

protagonista são diferentes no decorrer de sua vida. 

Em sua fase juvenil, Hermano performa para se adequar aos produtos midiáticos que 

consome e para ser valorizado em seu grupo social, estando entre os dois polos extremos 

representados por Morsa e Bonobo. Enquanto Bonobo personifica o ideal de masculinidade do 

bairro em que vivem, com o qual o protagonista deseja se adequar através da performance da 

imagem pública do Mãos de Cavalo, tudo o que Hermano temia ser ou estar associado está 

representado em Morsa. Este, introvertido e segregado; o outro, viril, temido e respeitado. É 

importante destacar as intersecções da masculinidade desses personagens com suas classes 

sociais: Morsa é visto como o pária do grupo, mas utiliza os bens materiais que sua alta classe 

social o permite adquirir para ser valorizado pelos vizinhos, enquanto Bonobo, como integrante 

da classe social mais baixa, utiliza a violência, sua única “moeda de troca”, para ser reconhecido 

e respeitado no bairro. Sendo Bonobo considerado o “modelo” do grupo, vê-se como, nesse 

contexto social – situado no final da década de 1980/início dos anos 1990, constituído por 

garotos adolescentes entre 14 e 17 anos, de classe média, majoritariamente brancos –, o uso da 

violência é o recurso mais admirado para se (re)afirmar a masculinidade. 

Com a análise das fantasias juvenis de Hermano, pode ser observado como preceitos 

normativos para o comportamento masculino estão fixados no modo de pensar do personagem, 

de modo que o leitor o vê fazer julgamentos sexistas pautados na misoginia e na homofobia, 

que são traços marcantes de modelos tradicionais de masculinidade. A narrativa aponta para 

uma absorção de normas de gênero em idade bastante precoce, de modo que, mesmo sem 

compreender o porquê, os meninos obedeciam e reiteravam a prescrição de que houvesse uma 

separação e diferenciação entre eles e as meninas. 

Ao longo do romance, diversas práticas comportamentais que (re)afirmariam a 

masculinidade dos personagens são apresentadas e contestadas, considerando que o 

protagonista não se adequa verdadeiramente a nenhuma delas. Ao final do segundo capítulo, 

analisei como a prática esportiva, o consumo de álcool e outras drogas, a conduta sexual, a 

utilização da violência para defender a “honra” masculina, e o uso de um pensamento científico-

racional são apresentados como “provas” de masculinidade, às quais Hermano se submete para 

se adequar ao padrão masculino coletivamente valorizado em seu meio. 
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Ao final de Mãos de Cavalo, vê-se o protagonista, Hermano, se conscientizando de 

que nenhum dos ideais de masculinidade aos quais ele tentou se adaptar em sua vida foram 

suficientes para satisfazê-lo. Apesar do empenho dele de tentar se adequar ao padrão masculino 

de sua juventude, performando a figura do Mãos de Cavalo, e de sua dedicação hercúlea para 

se tornar um cirurgião plástico, no fim, a narrativa indica a renúncia do protagonista de tentar 

se encaixar em qualquer padrão. Por isso, concluo que toda a jornada de Hermano é um processo 

de conscientização das regras tácitas que o impelem a agir de determinada maneira para ser 

aceito em seu meio. No fim, o protagonista abandona as normas sociais, acessa sua interioridade 

e decide que não iria fingir nunca mais. Considero também, ao contrário do que afirmam muitos 

trabalhos sobre esse romance, que é somente a partir desse ponto de renúncia às normas sociais 

que um processo de formação per se pode ser iniciado. 

No terceiro capítulo foi realizada a análise de Barba ensopada de sangue (2012). Além 

de considerar a construção, representação e (re)afirmação da masculinidade ao longo da 

narrativa, também foram feitos alguns apontamentos sobre o contraste existente entre os 

personagens masculinos e as personagens femininas ao longo de todo o romance. Para analisar 

a construção da masculinidade, foram observados os modelos masculinos que influenciam o 

protagonista, único personagem cujo nome não é revelado na narrativa. A partir do prólogo, 

pode-se apontar que o enredo do romance está centrado em um núcleo familiar, ao contrário de 

Mãos de Cavalo, em que a família de Hermano parece não ter muita importância no 

desenvolvimento do personagem. A narrativa acompanha três gerações de homens de uma 

mesma família e as maneiras como eles tentam se ajustar nos contextos em que estão inseridos. 

Nesse romance, Daniel Galera utiliza estratégias temáticas e estéticas que aparecem 

em seus primeiros contos, porém de maneira muito mais refinada. À semelhança de “Manual 

para atropelar cachorros”, há em Barba ensopada de sangue um encobrimento da subjetividade 

do protagonista no discurso, em que o mais significativo repousa no não-dito. E, à semelhança 

de “Será numa quinta-feira”, há no personagem central um forte desejo de fuga, o afastamento 

da vida na cidade grande e a necessidade de maior conexão com a natureza. 

Os principais modelos masculinos do protagonista são os seus familiares mais 

próximos: Hélio, o pai, visto como um representante adequado de uma masculinidade urbana 

alinhada ao domínio do pensamento científico-racional; Dante, o irmão, visto como um anti-

modelo de masculinidade por ter “roubado” a antiga namorada do protagonista; e Gaudério, o 

avô que o personagem não chegou a conhecer. Enquanto o avô era um homem trabalhador, 

responsável, fiel, forte, disciplinado e violento; seu filho, Hélio, gostava de beber, fumar, 

envolvia-se com mulheres, era mais relaxado e preferia utilizar o intelecto científico-racional. 
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O personagem central, por sua vez, não se assemelha a nenhum dos dois por não utilizar a 

violência como recurso para se impor, como o avô fazia, e por não utilizar o pensamento 

científico-racional, como o pai e o irmão usavam. Assim, o conflito do protagonista é 

constituído, pois ele precisa se adequar a uma das duas práticas para ratificar seu lugar como 

homem na família: razão ou violência. Essas práticas, por sua vez, estão associadas à 

localização geográfica: metrópole e campo, respectivamente. Ao longo do romance, o 

protagonista se afasta do ideal masculino metropolitano representado pelo pai e se aproxima da 

imagem do avô e de sua masculinidade violenta. 

Outro personagem que configura um modelo masculino, dessa vez externo ao núcleo 

familiar do protagonista, é introduzido no último capítulo da primeira parte do romance, e é um 

personagem que também está presente em Mãos de Cavalo: o Bonobo. À semelhança do que 

acontece no romance anterior, Bonobo também é o representante de um modelo de 

masculinidade grosseiro e até mesmo estúpido em alguns momentos. Em Barba ensopada de 

sangue, Bonobo é responsável por enfatizar uma distinção entre o masculino e o feminino, e 

nas críticas que ele faz ao protagonista, a associação ao feminino é o elemento central. Ser 

homem, em sua visão, pressupõe uma separação de tudo que pode ser considerado feminino, e 

para reiterar isso, Bonobo diz categoricamente ao protagonista para que ele não se comporte, e, 

portanto, não seja uma mulher. 

Em seguida, foi observado como a representação da masculinidade está imbricada com 

outras formas de representação que são instituídas para estabelecer um certo bem-estar coletivo. 

Para exemplificar esse ponto, foram analisadas algumas das performances individuais e 

coletivas que são realizadas pelos personagens e que regulam socialmente os seus 

comportamentos. A performance mais significativa é efetuada pelo protagonista. Diante de uma 

plateia, próximo ao local onde o avô teria entrado no mar após ter sido esfaqueado por diversos 

moradores da cidade, o personagem central começa a performar conforme o “espírito” de 

Gaudério agiria. Pode-se indicar que há nesse momento uma encenação do renascimento de 

Gaudério, representado pelo comportamento do protagonista. 

Em Barba ensopada de sangue, algumas práticas também são utilizadas pelos 

personagens masculinos para (re)afirmar suas masculinidades no contexto em que vivem. 

Novamente, a atividade esportiva, o consumo de álcool, a exigência de uma conduta sexual 

ativa, o uso da violência e o domínio de um pensamento científico-racional aparecem como 

marcas (re)afirmadoras da masculinidade. Outros aspectos também são apresentados, como a 

não-demonstração e não-verbalização de sentimentos, a dificuldade de comunicação, o 
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empenho e a seriedade do trabalho físico, a distração com videogames violentos e a socialização 

entre homens com jogos de cartas, o desleixo com a higiene e com bens materiais, entre outros. 

Apenas dois personagens fazem uso da violência como recurso para impor autoridade 

e respeito: Gaudério e Bonobo. O protagonista aparenta ser um homem muito tranquilo, 

evitando confrontos violentos, mas, quando precisa fazer uso da força bruta, ele assume a figura 

do avô. Pode-se concluir, a partir disso, que a violência não condiz com a subjetividade do 

personagem, e, para fazer uso dela, ele precisa incorporar uma outra personalidade, mais afeita 

à agressividade, como a de Gaudério.  

O personagem central não demonstra interesse em desenvolver um pensamento 

científico-racional, como seus familiares fazem, e vê-se uma contraposição interessante ao 

longo da narrativa: aos homens, é valorizado o uso da força física, enquanto as mulheres podem 

desenvolver e dominar o pensamento científico. Essa contraposição chama a atenção ao longo 

do romance. Fica evidente, no decorrer da narrativa, como as personagens femininas são muito 

mais confiantes, mais determinadas em seus planos, e que não estão completamente perdidas e 

sem direção, como é o caso de muitos dos personagens masculinos. Não há a representação de 

uma feminilidade tradicional, ao contrário do que acontece com a masculinidade.  

Ao final de Barba ensopada de sangue, o leitor vê o personagem central mantendo-se 

na cidade de Garopaba, onde adquiriu fama e respeito após performar a identidade de Gaudério. 

Sabe-se, pelo prólogo, que a narrativa é cíclica, pois, no texto de abertura, o sobrinho do 

protagonista é apresentado buscando por informações do tio, da mesma forma como o leitor 

acompanha ao longo do romance o personagem central investigando a morte do avô.  

A busca do protagonista pela história do avô é também uma busca pela sua própria 

origem; portanto, uma busca por si mesmo. Contudo, a perquirição pela vida e morte de 

Gaudério contribui para que o personagem inominado o substitua na cidade, representando a 

imagem do avô através de atos altamente violentos. Sem a performance, o protagonista não 

seria capaz de desempenhar uma prática regulatória característica da masculinidade: a 

violência. Assim, o conflito do protagonista é resolvido pela escolha do uso da violência ao 

invés da razão para ratificar seu lugar como homem na família. 

As análises dos dois romances tiveram como objetivo central observar como é 

representada literariamente a constituição da masculinidade dos personagens, especialmente os 

protagonistas. Nas duas narrativas, a construção simbólica e o questionamento de modelos 

tradicionais de masculinidade heterossexual podem ser observados. Embora outros modelos de 

masculinidade não sejam apresentados nas narrativas, o que pode ser compreendido como um 

apagamento de masculinidades divergentes, os dois romances de Galera nos auxiliam a 
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compreender o funcionamento das normas sociais latentes que regulam e administram os 

comportamentos e performances dos sujeitos masculinos que estão em posição de poder na 

sociedade – brancos, heterossexuais, de classe média-alta, etc. A apresentação dessas 

masculinidades dominantes nos auxilia a colocá-las em pauta para discussão, e esse é um debate 

de extrema importância. Nos últimos anos, têm aumentado de maneira alarmante os casos de 

assédios de todos os tipos contra mulheres, além dos casos de feminicídio, muitas vezes 

praticados por homens próximos das vítimas tentando restaurar uma “honra” masculina 

maculada. Além disso, temos visto o resgate e a exaltação de ideais e valores constitutivos de 

uma masculinidade mítica por muitas autoridades em todas as partes do globo, o que tem 

respaldado o comportamento brutal e ignorante de muitos homens, que têm se sentido cada vez 

mais autorizados para agirem contra os “outros”: mulheres, membros da comunidade LGBT+, 

negros, integrantes de estratos sociais mais baixos, portadores de necessidades especiais, entre 

outros membros de grupos sociais marginalizados.  

Nunca é demais reiterar que as normas sociais que embasam os diferentes modelos 

masculinos são cambiáveis, e cada contexto possui suas regras e funcionamentos específicos. 

Não se pode falar de uma masculinidade, um modelo masculino ou de uma masculinidade 

hegemônica. Embora algumas características apareçam em praticamente todos os modelos 

masculinos, elas não podem ser consideradas universais por não aparecerem da mesma maneira 

em contextos distintos. Cada contexto estabelece suas regras e regula os sujeitos que o integram. 

Em Mãos de Cavalo, o questionamento dos padrões masculinos, reiterados e 

propagados por produções da cultura de massa, é feito de maneira muito didática. Hermano não 

se adequa às atitudes que tanto admira, e tenta se encaixar, performando até o momento em que, 

aos trinta anos, reflete sobre sua vida. Repassando eventos marcantes de sua juventude e de seu 

amadurecimento, percebe e admite que nunca será o herói que tanto gostaria de ser, fantasia 

alimentada por muito tempo pelos produtos que consumia. Ao final, vemos a aceitação do 

personagem de sua condição, e a decisão de abandonar toda e qualquer performance para tentar 

se adequar a um padrão que, para ele, é inatingível e insustentável. 

Em Barba ensopada de sangue, devido ao refinamento das técnicas estilísticas e 

narrativas utilizadas, o questionamento dos padrões masculinos também acontece, mas de 

maneira muito mais sutil e velada. O protagonista Inominado demonstra destoar de muitos dos 

preceitos estabelecidos aos homens com quem se relaciona e assumidos por eles, mas, ao final, 

reitera, performaticamente, um comportamento extremamente violento para ser respeitado, 

pois, em seu contexto, a performance era inevitável para garantir sua aceitação em Garopaba.    
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