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➢ SÃO BERNARDO (Graciliano Ramos) 
 
Por: Fernando Marcílio 
Mestre em Teoria Literária pela Unicamp 
       
              O fazendeiro Paulo Honório resolve 
escrever a história de sua vida. Da infância, pouco 
se recorda, desconhece as próprias origens, tendo 
sido criado pela doceira Margarida. Na juventude, 
esfaqueou um sujeito e ficou preso por quase 
quatro anos. Na cadeia, aprendeu a ler e escrever. 
Tendo trabalhado na fazenda de São Bernardo, 
alimentava o sonho de um dia comprá-la. 
             Em busca da concretização desse desejo, 
submeteu-se a todo tipo de trabalho e 
remuneração. Passou a emprestar dinheiro a juros, 
que recuperava por vezes de forma violenta. O 
capanga Casimiro Lopes era o seu ajudante na 
função e acabou se tornando um companheiro da 
vida inteira. Fingindo amizade, deu péssimos 
conselhos a Luís Padilha, jovem herdeiro de São 
Bernardo e, depois de envolvê-lo em dívidas 
insolúveis, conseguiu adquirir a propriedade.  
             Resolveu com violência alguns problemas 
de divisas com vizinhos e se fortaleceu como 
agricultor e homem influente, corrompendo aqueles 
de cujo apoio necessitava. Para agradar ao 
governo, instalou uma escola em São Bernardo, 
contratando para o cargo de professor o próprio 
Luís Padilha, agora falido. 
            Resolvido a se casar e produzir um 
herdeiro para suas posses, aproximou-se da jovem 
professora Madalena. Inicialmente, propôs que a 
moça substituísse Luís Padilha, mas, diante de sua 
recusa, declarou as verdadeiras intenções. Depois 
de alguma hesitação, Madalena aceitou, mudando-
se para São Bernardo com a tia, D. Glória. 
            A independência de pensamento de 
Madalena e tendência a interferir nos negócios da 
fazenda, sempre em favor dos empregados, 
irritavam Paulo Honório. Com isso, as brigas entre 
o casal passaram a ser constantes. Madalena 
engravidou e deu a Paulo Honório o filho homem 
que ele desejava. Mas o nascimento da criança 
não acabou com as discussões. Paulo Honório 
passou a imaginar que a mulher que lhe fugia ao 
controle deveria se submeter aos caprichos de 
alguém. Tomado de ciúmes, passou a atormentar 
a esposa com desconfianças e ofensas. Quando a 
situação chegou a um ponto insuportável, 
Madalena se suicidou.  
            Aos poucos, os empregados se retiraram 
de São Bernardo e os amigos se afastaram de 
Paulo Honório. Os negócios do fazendeiro 

caminhavam mal e ele não conseguia reunir forças 
para se reerguer. Passados dois anos da morte de 
Madalena, ninguém mais aparecia ali. Restava a 
Paulo Honório a obediência de alguns 
empregados, do filho e do fiel Casimiro Lopes. 
 
Fonte: www.educacao.globo.com 
 

➢ ANGÚSTIA (Graciliano Ramos) 
 

              A obra Angústia, de Graciliano Ramos, 
foi publicada em 1936, época em que o autor 
estava preso por causa de sua oposição ao 
governo de Getúlio Vargas. Angústia é um 
romance muito renomado, sendo um dos livros 
mais importantes da literatura brasileira. 
             O conflito da história acontece devido ao 
triângulo amoroso entre Marina, Luís da Silva e 
Julião Tavares.  A partir dessas relações, outras 
discussões são levantadas, como as questões 

sociais e políticas que perpassam toda a obra. 

              Julião Tavares, sendo rico, conquistou 
Marina rapidamente, moça que era noiva de Luís 
da Silva. Isso remete aos pensamentos sobre o 
quanto as pessoas podem ser materialistas e 
volúveis, temática muito utilizada por Graciliano 
Ramos em seus livros. 
              Dentro do enredo, também há uma 
competição entre Luís e Julião. Julião nasceu em 
um berço de ouro e usa seu dinheiro e posição 
social para conquistar as mulheres. Já Luís vive de 
favor na casa dos outros, chega a pedir esmolas, 
se torna funcionário público e está cheio de 
dívidas, além de ser desprezado por sua noiva, 
Marina. 

              Luís nunca teve regalias. Contudo, viu sua 
vida mudar quando passou em um concurso, 
começou a trabalhar na Diretoria do Tesouro 
Público de Maceió e a escrever artigos 
encomendados por veículos de comunicação da 
cidade. 

             Mesmo com essas melhorias, a situação 
continuava difícil, já que o salário de Luís era baixo 
e as dívidas eram muitas. O personagem se 
apaixona por Marina, eles começam um 
relacionamento e ficam noivos. Entretanto, a 
condição financeira do rapaz se complica, uma vez 
que ele tem que cuidar dos preparativos do 
casamento. 

             Diante desse contexto, Luís se torna 
amargurado e ressentido, atormentado pelas 
lembranças de seu passado triste e miserável. 

RESUMOS DE OBRAS MODERNISTAS 



Aproveitando-se da situação, Julião Tavares, 
homem rico e simpático, conquista Marina, a 
amada de Luís. 

              Marina se envolve com Tavares, 
encantada pela vida que poderia ter ao lado de um 
homem rico, e desmancha seu noivado com o Luís 
sem lhe dar qualquer explicação razoável. Assim, 
os sentimentos de vingança e decepção só 

aumentam no coração do jovem traído. 

             Marina foi apenas usada como um objeto 
de desejo e foi abandonada grávida, enquanto 
Julião Tavares já se relacionava com outra mulher. 
Luís, por uma questão de honra, começa a 
planejar minunciosamente morte de Tavares. Um 
dia, Luís o enforca e modifica a cena do crime para 
parecer um suicídio. 

             O próprio assassino confessa e narra 
detalhadamente o acontecido. Luís matou Tavares 
não só por causa de Marina, mas também por 
representar tudo que ele não poderia ser. Por isso, 
esse ato foi encarado como uma libertação não 
apenas do rival, mas também das decepções 
acumuladas durante a sua vida. 

Fonte: canaldoensino.com.br 
 

➢ CAPITÃES DE AREIA (Jorge Amado) 

 
Por: Fernando Marcílio 
Mestre em Teoria Literária pela Unicamp 
       

                Capitães da Areia faz referência aos 
meninos de rua de Salvador, menores cuja 
vida desregrada e marginal é explicada, de 
uma forma geral, por tragédias familiares 
relacionadas à condição de miséria. O grupo 
de meninos que forma os Capitães se esconde 
em um armazém abandonado em uma das 
praias da capital baiana.  
 
Personagens: 
 
- Pedro Bala: chefe dos Capitães da Areia, 
descobre que o pai foi morto durante uma 
greve sindical. Termina o romance como líder 
socialista. 
- Dora: única mulher do grupo, é namorada de 
Pedro Bala e vista com mãe pelos outros 
meninos.  
- João Grande: notável pela força física e pela 
obediência que devota a Pedro Bala. É quem 
protege os novatos do bando. 
- Professor: menino culto e pintor de talento, 
era o responsável por planejar os roubos do 
bando. 

- Sem-Pernas: garoto coxo, que manifesta 
ceticismo e amargura. Era muito utilizado nos 
assaltos para enganar os moradores das 
casas. 
- Gato: o sedutor do grupo, participava de 
planos arriscados e tinha um caso com Dalva, 
uma mulher da vida. 
- Pirulito: menino que, aos poucos, descobre 
a religião. Pratica apenas os roubos 
necessários à sobrevivência. 
- Boa-Vida: personagem marcada pela 
malandragem e pela capacidade de sacrifício. 
- Volta-Seca: de origem nordestina, torna-se 
cangaceiro ao sair do bando. 
- Padre José Pedro: religioso que manifesta 
genuíno interesse pelos Capitães. 
- João de Adão: líder operário, o estivador 
conheceu o pai de Pedro Bala e contou ao 
menino como foi a sua morte. 
 
 

Importância do Livro 
 
Capitães de areia estabelece uma analogia 
entre a aventura que é narrada e a mensagem 
política que se pretende transmitir ao leitor. 
Possui com isso, um sentido didático que é 
próprio do tipo de literatura que o romance 
representa: aquele que é voltado para o 
trabalho de conscientização política. No âmbito 
da literatura, Jorge Amado foi um dos 
primeiros a abordar a questão dos menores de 
rua de uma perspectiva social e não 
simplesmente policial. 
 
Período histórico 
Quando o romance foi publicado, em 1937, 
autoridades baianas queimaram exemplares 
em praça pública. O episódio dá o tom do 
clima político da época, com o início da 
ditadura getulista do Estado Novo a repressão 
começava a mostrar as suas garras. 
 
Fonte: www.educacao.globo.com 
 

   
 


