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Literatura Sinval 
Segundo Ano 

 
Leia o fragmento de São Bernardo, romance de Graciliano Ramos para responder as questões 01, 02, 03, 04 e 
05. 

 
Faz dois anos que Madalena morreu, dois anos difíceis. E quando os amigos deixaram de vir discutir 

política, isto se tornou insuportável.  
Foi aí que me surgiu a ideia esquisita de, com o auxílio de pessoas mais entendidas que eu, compor esta 

história. A ideia gorou, o que já declarei. Há cerca de quatro meses, porém, enquanto escrevia a certo sujeito 
de Minas, recusando um negócio confuso de porcos e gado zebu, ouvi um grito de coruja e sobressaltei-me. 

(...) 
Às vezes entro pela noite, passo tempo sem fim acordando lembranças. Outras vezes não me ajeito com 

esta ocupação nova. 
Anteontem e ontem, por exemplo, foram dias perdidos. Tentei debalde canalizar para termo razoável está 

prosa que se derrama como a chuva da serra, e o que apareceu foi um grande desgosto. Desgosto e a vaga 
compreensão de muitas coisas que sinto. 

Sou um homem arrasado. Doença? Não. Gozo perfeita saúde. Quando o Costa Brito, por causa de duzentos 
mil-réis que me queria abafar, vomitou os dois artigos, chamou-me doente, aludindo a crimes que me 
imputam. O Brito da Gazeta era uma besta. Até hoje, graças a Deus, nunca um médico me entrou em casa. 
Não tenho doença nenhuma. 

O que estou é velho. Cinquenta anos pelo São Pedro. Cinquenta anos perdidos, cinquenta anos gastos sem 
objetivo, a maltratar-me e a maltratar os outros. O resultado é que endureci, calejei, e não é um arranhão que 
penetra esta casca espessa e vem ferir cá dentro a sensibilidade embotada. 

Cinquenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se uma pessoa a vida inteira sem saber para quê! Comer 
e dormir como um porco! Como um porco! Levantar-se  cedo todas as manhãs e sair correndo, procurando 
comida! E depois guardar comida para os filhos, para os netos, para muitas gerações. Que estupidez! Que 
porcaria! Não é bom vir o Diabo e levar tudo? 
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01. Uma das marcas do autor é a concisão da linguagem. Identifique do texto duas evidências dessa 

característica. 
 
02. O texto apresenta o desfecho do romance. Paulo Honório, o narrador-protagonista, questiona vários pontos 

de sua vida. Como ele vê sua ambição desmedida? 
 
03. Destaque do texto as passagens em que Paulo Honório justifica seu fracasso. 
 
04. Identifique a presença do Expressionismo no último texto: 
 
05. O texto apresenta abordagem universal ou regional da realidade? Justifique: 
 
Leia o texto e responda as questões 06, 07 e 08. 
 

Ora, daquela vez, como das outras, Fabiano ajustou o gado, arrependeu-se, enfim deixou a transação meio 
apalavrada e foi consultar a mulher. Sinhá Vitória mandou os meninos para o barreiro, sentou-se na cozinha, 
concentrou-se, distribuiu pelo chão sementes de várias espécies, realizou somas e diminuições. No dia seguinte 
Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio notou que as operações de Sinhá Vitória, como de costume, 
diferiam das do patrão, reclamou e obteve a explicação habitual: a diferença era proveniente de juros. 

Não se conformou: devia haver engano. Ele era bruto, sim senhor, via-se perfeitamente que era bruto, 
mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano 
perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim, no toco, entregando o que era dele de mão beijada! Estava 
direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria! 

O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. 
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06. Destaque do texto elementos que o associam ao Regionalismo. 
 
07. A condição de Fabiano em sua relação com o patrão refere-se unicamente ao Nordeste ou é universal? 

Justifique. 
08. Comente o caráter modernista da linguagem do texto. 
 


