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Obras Unicamp 
 
Sonetos de Camões 
 

    
 ÉPOCA/ESTILO 

 
O Classicismo foi um movimento literário importante 

para a arte ocidental, tendo em vista o contexto histórico 
relacionado ao Renascimento.  

Em Portugal, um grande autor havia se destacado no 
século XV: Gil Vicente e seu teatro de alegorias, autos e 
farsas se tornaram referência até os tempos atuais. Já no 
campo da poesia, destaca-se Camões. 

O Classicismo se prende aos aspectos vinculados à 
arte greco-latina, logo prima pelas seguintes concepções: 

1) Perfeccionismo 
2) Equilíbrio 
3) Harmonia 
4) Beleza 
 
O autor possui uma obra que sintetiza tais 

elementos, que é Os Lusíadas, considerada pela crítica 
como a maior obra em língua portuguesa, não só pela 
sua extensão, mas também pelo seu requinte e 
preocupação estilística. 

Camões imprimiu a tudo que escreveu um estilo 
próprio, embora consonante aos elementos do 
Classicismo. 
 
 CARACTERÍSTICAS DO AUTOR 

 
Camões recebeu grandes influências artísticas: na 

obra em estilo épico, a referência vem de Virgílio, grande 
poeta romano que escreveu sua grandiosa Eneida aos 
moldes das epopeias gregas Ilíada e Odisseia; já na 
escrita de seus sonetos, houve a retomada do estilo de 
Petrarca, poeta, também romano, que trouxe à tona o 
tipo do soneto italiano. 

Além disso, podemos destacar as três temáticas mais 
relevantes de Camões: 

1) A efemeridade da existência 
2) A transitoriedade das coisas 
3) O sentimentalismo amoroso 
 
Ademais, dentro desses três temas, é possível 

identificar: religiosidade por meio de parábolas, a 
mitologia como retomada do contexto artístico-cultural 
clássico, reflexões existenciais como forma de se 
reconhecer no mundo. 

Assim, Camões estabeleceu-se como grande homem 
das letras de seu tempo em Portugal e por conta de sua 
epopeia como o artista do rei, que apreciou a exaltação 
de seu povo e de sua nação nas palavras intensas e 
belas do poeta. 

 

 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
 

A visão otimista da condição humana, como 
resultado do elogio da racionalidade, não se encontra tão 
explícita no poeta. Ao contrário, sua obra parece expor o 
conflito entre expectativas e realizações humanas. Dele 
advém o difundido maneirismo de Camões. De fato, se 
entendermos a expressão de contradições como um 
recurso maneirista (que posteriormente desaguaria no 
barroco), o poeta se enquadra no modelo, como pode ser 
percebido em sonetos como Tanto de meu estado me 
acho incerto ou Amor é fogo que arde sem se ver 
(convém lembrar que, por convenção, poemas sem 
título, como são todos os sonetos de Camões, são 
designados pelo primeiro verso). Há muito de maneirista 
também no reconhecimento das limitações da razão no 
esforço de definição do amor – tema de Busque amor 
novas artes, novo engenho. 

De molde clássico é ainda o elogio da beleza da 
amada, associada a um ideal de perfeição que, embora 
de matriz platônica, tem muito de físico e carnal, como 
se vê em Quando da bela vista e doce riso ou Alegres 
campos, verdes arvoredos. A celebração do amor 
aparece em Quem vê, Senhora, claro e manifesto e em O 
tempo acaba o ano, o mês e a hora, por exemplo. Nessa 
celebração, o amor físico e o espiritual se misturam, 
permitindo a convivência de conceitos platônicos com 
concepções aristotélicas (de Aristóteles, discípulo de 
Platão que contestava a proeminência que o mestre 
conferia ao mundo ideal), como se pode notar em 
Transforma-se o amador na cousa amada. 

Mas em Camões o amor não é só celebração – 
racional, espiritual ou física. Há espaço para a expressão 
do sofrimento amoroso e da desilusão sentimental (Se 
tanta pena tenho merecida, O céu, a terra, o vento 
sossegado, por exemplo). O auge dessa linha é a 
temática da morte da amada – não apenas pelo grau de 
dor envolvido, mas, acima de tudo, pela qualidade dos 
versos. A tradição literária consagrou a lenda de 
Dinamene, nome mitológico que ele atribui a uma 
suposta amante morta em um naufrágio na China. Para 
ela, Camões compôs seus mais belos poemas de amor: 
Cara minha inimiga, em cuja mão, Quando de minhas 
mágoas a cumprida e Ah! minha Dinamene! Assim 
deixaste, entre muitos outros. 

Por fim, convém acrescentar que Camões não foi 
apenas o poeta do amor. A dor de existir também 
mereceu dele obras de qualidade superior, como ocorre 
com os sonetos Mudam-se os tempos, mudam-se as 
vontades, Correm turvas as águas desse rio e Erros 
meus, má Fortuna, amor ardente. 

 

Poemas para análise 
 

Poema 1 
 

Ah! minha Dinamene! Assim deixaste 
Quem não deixara nunca de querer-te! 
Ah! Ninfa minha, já não posso ver-te, 
Tão asinha esta vida desprezaste! 
 

Como já pera sempre te apartaste 
De quem tão longe estava de perder-te? 
Puderam estas ondas defender-te 
Que não visses quem tanto magoaste? 
 

Nem falar-te somente a dura Morte 
Me deixou, que tão cedo o negro manto 
Em teus olhos deitado consentiste! 
 

Oh mar! oh céu! oh minha escura sorte! 
Que pena sentirei que valha tanto, 
Que inda tenha por pouco viver triste? 
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Poema 2 
 

Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói, e não se sente;  
É um contentamento descontente;  
É dor que desatina sem doer.  
 
É um não querer mais que bem querer;  
É um andar solitário entre a gente;  
É nunca contentar-se de contente;  
É cuidar que se ganha em se perder; 
 
É querer estar preso por vontade;  
É servir a quem vence, o vencedor;  
É ter com quem nos mata lealdade.  
 
Mas como causar pode seu favor  
Nos corações humanos amizade,  
Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 
 
Poema 3 
 
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,  
Muda-se o ser, muda-se a confiança:  
Todo o mundo é composto de mudança,  
Tomando sempre novas qualidades.  
 
Continuamente vemos novidades,  
Diferentes em tudo da esperança:  
Do mal ficam as mágoas na lembrança,  
E do bem (se algum houve) as saudades.  
 
O tempo cobre o chão de verde manto,  
Que já coberto foi de neve fria,  
E em mim converte em choro o doce canto.  
 
E afora este mudar-se cada dia,  
Outra mudança faz de mor espanto,  
Que não se muda já como soía.  
 
Poema 4 
 
Sete anos de pastor Jacob servia 
Labão, pai de Raquel, serrana bela; 
Mas não servia ao pai, servia a ela, 
E a ela só por prêmio pretendia. 
 
Os dias, na esperança de um só dia, 
Passava, contentando-se com vê-la; 
Porém o pai, usando de cautela, 
Em lugar de Raquel lhe dava Lia. 
 
Vendo o triste pastor que com enganos 
Lhe fora assim negada a sua pastora, 
Como se a não tivera merecida; 
 
Começa de servir outros sete anos, 
Dizendo: – Mais servira, se não fora 
Para tão longo amor tão curta a vida! 
 

Poema 5 
 
O tempo acaba o ano, o mês e a hora, 
A força, a arte, a manha, a fortaleza; 
O tempo acaba a fama e a riqueza, 
O tempo o mesmo tempo de si chora; 
 
O tempo busca e acaba o onde mora 
Qualquer ingratidão, qualquer dureza; 
Mas não pode acabar minha tristeza, 
Enquanto não quiserdes vós, Senhora. 
 
O tempo o claro dia torna escuro 
E o mais ledo prazer em choro triste; 
O tempo, a tempestade em grão bonança. 
 
Mas de abrandar o tempo estou seguro 
O peito de diamante, onde consiste 
A pena e o prazer desta esperança. 
 
EXERCÍCIOS 
 

Leia o soneto de Luís Vaz de Camões para responder à 
questão: 
 

Alma minha gentil, que te partiste 
 

Alma minha gentil, que te partiste 
Tão cedo desta vida, descontente, 
Repousa lá no Céu eternamente, 
E viva eu cá na terra sempre triste. 
Se lá no assento etéreo, onde subiste, 
Memória desta sida se consente, 
Não te esqueças daquele amor ardente 
Que já nos olhos meus tão puro viste. 
E se vires que pode merecer-te 
Alguma cousa a dor que me ficou 
Da mágoa, sem remédio, de perder-te, 
Roga a Deus, que teus anos encurtou, 
Que tão cedo de cá me leve a ver-te, 
Quão cedo de meus olhos te levou. 

Luís Vaz de Camões, in Sonetos 
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01. No poema de Camões, podemos perceber algumas 
características do Classicismo. São elas: 
a) equilíbrio entre os transes existenciais do poeta 

com a disciplina clássica: emoção e razão, 
expressão pessoal e imitação são concebidas por 
meio de uma dicção sóbria, contida, mas nem 
por isso menos comovente. No poema também 
podemos perceber que, embora o homem 
sempre queira atingir o ideal e a perfeição, ele 
sempre encontra em seu caminho a restrição 
imposta pela própria condição humana. 

b) o assunto principal do poema é o sofrimento 
amoroso do eu lírico perante uma mulher 
idealizada e distante. Há uma ambientação 
aristocrática da corte e uma forte influência 
provençal na lírica camoniana. 

c) predomínio da musicalidade e grande influência 
da tradição oral ibérica. O assunto principal do 
poema é o lamento da moça cujo namorado 
partiu. Os paralelismos semânticos, o refrão, 
reiterações e estribilho estão presentes em 
seus versos: esses elementos tinham como 
finalidade facilitar a memorização do texto para 
que ele fosse cantado. 

d) O poema de Camões é marcado por uma 
linguagem rebuscada, permeada por figuras de 
linguagem de difícil compreensão. Seu tema 
principal é a luta entre classes sociais e as 
crises religiosas. 

 
Textos para a questão. 
 

Texto I 
 

Mais tempo que os feitos vive a Palavra, 
o que quer que seja que a língua, pelo favor 
das Graças, retira da profundeza da mente. 

(Píndaro - 'Nemea', IV, 6-8) 
 
Texto II 
 

Cara minha inimiga, em cuja mão 
Pôs meus contentamentos a ventura (destino) 
Faltou-te a ti na terra sepultura, 
Porque me falte a mim consolação. 
 

Eternamente as águas lograrão (possuirão) 
A tua peregrina formosura, 
Mas enquanto me a mim a vida dura 
Sempre viva em minh'alma te acharão. 
 

E se os meus rudos versos podem tanto (rudes) 
Que possam prometer-te longa história 
Daquele amor tão puro e verdadeiro, 
 

Celebrada serás sempre em meu canto, 
Porque enquanto no mundo houver memória 
Será minha escritura teu letreiro.  

 (Camões) 
 

02. Como se relaciona o tema do soneto de Camões com 
o pensamento de Píndaro? 
a) O eu lírico confia na imortalidade de seus versos, 

que guardarão para sempre a memória da amada. 
b) As águas possuirão eternamente a beleza da 

musa inspiradora morta. 
c) A mulher a quem o poeta ama viverá em sua 

alma enquanto ele viver. 
d) O destino pôs os contentamentos do eu lírico nas 

mãos de uma inimiga. 
e) A ausência de sepultura para aquela a quem o 

texto se refere é a causa do desconsolo do poeta. 

03. Leia o seguinte poema. 
 

Amor é fogo que arde sem se ver; 
é ferida que dói e não se sente; 
é um contentamento descontente; 
é dor que desatina sem doer; 
 
É um não querer mais que bem querer; 
é solitário andar por entre a gente; 
é nunca contentar-se de contente; 
é cuidar que se ganha em se perder; 
 
É querer estar preso por vontade; 
é servir a quem vence, o vencedor; 
é ter com quem nos mata lealdade. 
 
Mas como causar pode seu favor 
nos corações humanos amizade, 
se tão contrário a si é o mesmo Amor? 
 

Luís de Camões 
 

O poema tem, como característica, a figura de 
linguagem denominada antítese, relação de oposição 
de palavras ou ideias. Assinale a opção em que essa 
oposição se faz claramente presente. 
a) “Amor é fogo que arde sem se ver;” 
b) “É um contentamento descontente;” 
c) “É servir a quem vence, o vencedor;” 
d) “Mas como causar pode seu favor;” 
e) “Se tão contrário a si é o mesmo Amor?” 

 
04. (Unicamp 2017) 
 

Leia o soneto abaixo, de Luís de Camões.  
 

“Enquanto quis Fortuna que tivesse  
esperança de algum contentamento,  
o gosto de um suave pensamento  
me fez que seus efeitos escrevesse.  
 

Porém, temendo Amor que aviso desse  
minha escritura a algum juízo isento,  
escureceu-me o engenho com tormento,  
para que seus enganos não dissesse.  
 

Ó vós, que Amor obriga a ser sujeitos  
a diversas vontades! Quando lerdes  
num breve livro casos tão diversos,  
 

verdades puras são, e não defeitos...  
E sabei que, segundo o amor tiverdes,  
Tereis o entendimento de meus versos!” 
 
a) Nos dois quartetos do soneto acima, duas 

divindades são contrapostas por exercerem um 
poder sobre o eu lírico. Identifique as duas 
divindades e explique o poder que elas exercem 
sobre a experiência amorosa do eu lírico.  

b) Um soneto é uma composição poética composta 
de 14 versos. Sua forma é fixa e seus últimos 
versos encerram o núcleo temático ou a ideia 
principal do poema. Qual é a ideia formulada 
nos dois últimos versos desse soneto de 
Camões, levando-se em consideração o conjunto 
do poema?  
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Coração, cabeça e estômago, Camilo Castelo 
Branco 

 
 

 ÉPOCA/ESTILO 
 

O movimento romântico português durou quatro 
décadas e teve três períodos diferentes, cada um com 
uma geração particular de autores: 

o Primeira geração: empenhada em implantar o 
Romantismo em Portugal, apresenta ainda 
influências neoclássicas e certa preocupação com 
questões históricas e políticas. Entre seus 
autores, destacam-se João de Almeida Garrett e 
Alexandre Herculano – cujas produções tendem 
ao subjetivismo extremado, ao medievalismo, ao 
nacionalismo e à idealização da mulher. 

o Segunda geração: consolida o movimento 
romântico em Portugal. Caracteriza-se pelas 
ideias do “mal do século”: negativismo, morbidez 
e sentimentalismo exagerado. O principal autor 
dessa tendência é o romancista Camilo Castelo 
Branco, autor de estilo passional e pitoresco. 

o Terceira geração: livre dos exageros 
ultrarromânticos, apresenta espontaneidade 
lírica e musical. Sobressaem-se nesse período a 
poesia de João de Deus e a prosa de Júlio Dinis. 
 

 CARACTERÍSTICAS DO AUTOR 
 

Influenciado por Almeida Garrett e concorrente, em 
certo tempo, de Eça de Queiroz, vagou entre o 
Romantismo, sua principal vertente, e o Naturalismo com 
quedas realistas.  

Seguiu pelos seguintes tópicos: 
o Peripécias mais ou menos rocambolescas (está 

claramente numa filiação romântica) 
o Explicações psicológicas (análise dos 

sentimentos e das ações das personagens) 
o Descritivista 
o Dedicou boa parte de sua obra aos aspectos 

cômicos 
o Pode ser considerado autor de transição 

 
Temas recorrentes no autor: 

1) a bastardia 
2) a orfandade 
3) os direitos do coração por oposição às 

convenções sociais 
4) as relações familiares 
5) o sentido metafísico de raiz cristã 
6) o anticlericalismo 
 

 

 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
 

o Camilo engendrou a sua crítica à sociedade 
portuguesa oitocentista. Trabalharemos aqui 
com Coração, Cabeça e Estômago, romance 
publicado no mesmo ano de Amor de Perdição, 
em 1862. 

o Obra metalinguística. 
o Coração, Cabeça e Estômago é construído como 

uma pretensa autobiografia, na qual Silvestre da 
Silva – um narrador autodiegético – escreve a 
história de sua vida, por ele dividida nas três 
fases que compõem o título da obra. 

o Depois de sua morte, seus escritos são 
compilados pelo narrador heterodiegético que se 
denomina “Editor”. 

o Na primeira fase (Coração), temos a história dos 
sete amores desastrosos do protagonista. Já na 
segunda fase (Cabeça), temos o relato das suas 
desventuras no meio intelectual e jornalístico. 
Por fim, na terceira fase (Estômago), Silvestre 
vai viver no campo, alça‐se à carreira política, 
casa‐se com uma morgada e, depois de tanto 
comer, acaba morrendo de caquexia. 

 
Vale a ressalva:  
 EDITOR AO RESPEITÁVEL PÚBLICO -

 Silvestre foi um marido fiel. Exerceu cargos 
políticos na região e conseguiu espertamente 
espantar credores de várias dívidas contraídas 
em solteiro. Abandonou totalmente a vida 
intelectual, engordou muito por comer demais e 
se dedicou à jogatina, endividando-se. 
Acreditava que, na publicação de seus 
manuscritos após a morte, lá pela 10ª edição, 
haveria dinheiro suficiente para pagar as dívidas 
que não conseguiria quitar em vida.  

 Por isso, autorizou a publicação, se pudesse ser 
proveitosa para a iniciação da mocidade. Morto 
Silvestre, o editor recebeu os manuscritos 
encaminhados pelo sogro do ex-regedor, com a 
transcrição de seu último soneto atinente à sua 
vida pregressa e o quanto as fases do coração, 
cabeça e estômago são válidos para alcançar a 
sabedoria. 
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EXERCÍCIOS 
 
01. (UNICAMP 2017) Sabe-se que Coração, cabeça e 

estômago é uma obra atípica na produção ficcional 
de Camilo Castelo Branco. Em relação a essa obra, 
assinale a alternativa em que todas as 
características listadas são corretas.  
a) Inclusão da edição do livro como parte do jogo 

narrativo; sátira da poesia e das motivações 
espirituais; caracterização do herói como 
alguém incapaz de amar.  

b) Paródia da vida romântica e natural; 
espiritualização das necessidades do corpo; 
transformação do herói ao longo da narrativa.  

c) Descrição da formação do indivíduo; caricatura 
dos valores e sentimentos românticos; 
impossibilidade de adaptação do herói à vida 
social.  

d) Caricatura das questões relacionadas ao espírito 
e à posição social; elogio irônico das motivações 
fisiológicas; ridicularização do herói. 

 
Negrinha (conto), Monteiro Lobato 
 

 
 

 ÉPOCA/ESTILO 
 

O pré-modernismo é um contexto importante de 
transição das artes no Brasil, tendo em vista o começo 
de uma nova visão sobre o que será a arte e os temas 
por ela abordados. 

Monteiro Lobato estabeleceu um novo estilo temático 
e buscou abordar diferentes aspectos da sociedade, 
como se pode observar em Lima Barreto e Graça Aranha. 

Além disso, é importante salientar que não se pode 
classificar tal contexto como período literário, tendo em 
vista a condição de desvínculo entre os escritores e a 
condição de alguns nem pensarem na questão de fazer 
arte, a exemplo de Euclides da Cunha. 

O contexto do início do século XX traz, também, a 
contextualização de alguns problemas expostos pelos 
escritores daquele momento, como preconceito racial, 
social, ideológico, religioso, dentre outros. 
 
 CARACTERÍSTICAS DO AUTOR 

 

Monteiro Lobato é um dos exemplos mais intensos e 
paradoxais da arte no início do século XX, pois ao mesmo 
tempo em que constrói uma narrativa curta como 
Negrinha ou Urupês, acaba indo contra as perspectivas 
modernistas da exposição de Anita Malfatti.  

Poder-se-ia dizer que Lobato é tão tradicional que 
chega, em alguns momentos, a ser moderno.  

Sua obra estabelece, nas obras supracitadas (as 
obras completas de contos), noções importantes na 
verificação dos elementos sociais constitutivos da 
população brasileira, tendo temas bastante reflexivos e 
com a intenção de provocar o público. 

Em compensação, as questões estrutural e linguística 
ficam aos moldes do século XIX, logo sendo bastante 
fechadas a qualquer inovação. 

 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
o Tempo: final do século XIX, início do século XX, 

pois evidencia-se que Negrinha é livre, a mãe dela 
fora escrava e D. Inácia não tem mais escravos por 
conta de uma lei não compreendida por ela 

o Foco narrativo: 3ª pessoa, onisciente 
o Espaço: basicamente, a casa de D. Inácia, 

restringindo-se à sala e à cozinha 
o Conflitos: 

 Negrinha e a empregada 
 Negrinha e D. Inácia 
 Negrinha e a sobrinha de D. Inácia 
 Negrinha não tem nome 
 Negrinha e a sociedade 

o Final melancólico, demonstrando grande 
desilusão em relação aos aspectos sociais do 
contexto. 

 

 
 

EXERCÍCIOS 
 

01. A leitura do conto de Lobato traz inúmeras reflexões 
sobre a condição de vida de inúmeros brasileiros ao 
final do século XIX/início do século XX. O escritor 
pré-moderno estabelece a ideia de uma realidade 
complexa, de modo muito simples, ao trazer à tona 
a vida de Negrinha. 
Leia o trecho: 
“Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. [...] Assim 
cresceu Negrinha - magra, atrofiada [...] O corpo de 
Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. ” 

(Negrinha, Monteiro Lobato.) 
 

A partir do trecho, cite: 
a) Dois aspectos sociais que comprovam que a obra 

reproduz uma realidade social. 
b) Um episódio que apresente como a garota era 

tratada por D. Inácia. 
 

02. A partir do contexto de Monteiro Lobato e da escrita 
do conto Negrinha, é possível afirmar que 
a) Negrinha simboliza a imagem do típico indivíduo 

liberto e inserido na sociedade. 
b) As cicatrizes em Negrinha são em função das 

peraltices da garota que não segue as regras. 
c) O contexto do início do século XX está 

representado na obra por D. Inácia, uma 
senhora adaptada à nova realidade social. 

d) D. Inácia e Negrinha são símbolos de uma 
mesma sociedade que se mostra insustentável 
do ponto vista do preconceito. 

e) Negrinha é uma menina órfã, franzina, bem 
cuidada, vigiada por D. Inácia, que estabelece 
uma condição de superioridade. 



 

ANÁLISES OBRAS LITERÁRIAS – FUVEST/UNICAMP (Guilherme Aguiar e Yuri Augustus) 
 
 

 

 
6 

03. Quanto ao conto Negrinha, de Monteiro Lobato, é 
correto afirmar que:   
a) O narrador adere à perspectiva de dona Inácia, 

fazendo com que o leitor enxergue a história 
guiado pela ótica dessa personagem e se torne 
cúmplice dos valores éticos apresentados no 
conto.  

b) O modo como o narrador caracteriza o contexto 
histórico no conto permite concluir que Negrinha 
é escrava de dona Inácia e, portanto, está 
fadada a uma vida de humilhações.  

c) A maneira como o narrador comenta as 
características atribuídas às personagens 
contrasta com as falas e as ações realizadas por 
elas, o que caracteriza um modo irônico de 
apresentação.  

d) O narrador apresenta as falas e pensamentos 
das personagens de modo objetivo; assim, o 
leitor fica dispensado de elaborar um juízo 
crítico sobre as relações de poder entre as 
personagens. 

 
Caminhos cruzados, Érico Veríssimo 

 

 
 

 ÉPOCA/ESTILO 
 

Autor localizado no contexto das décadas de 
1930/1940/1950, tendo como vertente de escrita ora o 
regionalismo ora o romance social. 

Flutua entre o contexto regionalista de 1930 e os 
momentos de reflexão histórico-existencial de 1945. 

Os romances desse contexto estabelecem uma 
tendência inovadora de reestrutura da arte, não apenas 
uma orientação de inovação estética, como na primeira 
fase moderna, mas que estabeleça uma visão mais 
crítica dos elementos sociais, tal qual Graciliano Ramos 
propõe. 

O livro em questão se encaixa na segunda fase do 
modernismo. Período conturbado (década de 30-40): 
guerras, quebra da Bolsa de Valores de NY, fascismo, 
crise cafeeira, combate ao socialismo. 

 
 CARACTERÍSTICAS DO AUTOR 

 

A estreia de Érico Veríssimo na literatura ocorreu em 
1932 com a coletânea de contos Fantoches. Mas foi com 
a obra Clarissa (1933) que começou a se tornar popular. 
Sua obra pode ser dividida em três fases: 
 
o 1ª fase 

 Inicia-se com a publicação de Clarissa. Depois 
vieram: Caminhos Cruzados, Música ao 
longe, Um lugar ao sol, Saga, Olhai os lírios do 
campo, O resto é silêncio. 

 Características da primeira fase: 
 Registro do cotidiano da vida urbana de Porto 

Alegre 
 Apresentação de problemas morais, sociais e 

humanos 
 Suas obras foram traduzidas para diversos 

idiomas. 

o 2ª fase 
 Inicia-se com a obra-prima O Tempo e o Vento, 

que trata da formação do Rio Grande do Sul 
desde as suas origens (no século XVIII) até 
1946. 

 A obra é composta de três partes: 
 O continente (1949) 
 O retrato (1951) 
 O arquipélago (1961) 

 
o 3ª fase 

 Obras: 
 O prisioneiro 
 O senhor embaixador 
 Incidente em Antares 

 
 Características da terceira fase 
 

o Temas políticos e de engajamento social. 
o Além dessas obras, Érico Veríssimo também 

dedicou-se à ficção didática: 
o Viagem à aurora do mundo 
o Aventuras no mundo da higiene 
o Literatura infantil: Os três porquinhos pobres 

Livro de memórias: 
o Solo de clarineta 
o Érico Veríssimo é pai de Luís Fernando 

Veríssimo, também renomado escritor. 
 
 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
 

o Caminhos Cruzados foi o segundo romance de 
Érico Veríssimo a ser publicado, embora, 
segundo Moisés Vellinho, não tenha sido o 
segundo a ser escrito (Música ao longe, embora 
tenha sido publicado posteriormente, teria sido 
escrito antes). Veio a público em 1935, tendo 
ganho o prêmio literário da Fundação Graça 
Aranha nesse mesmo ano. 

o A obra é considerada um marco na evolução do 
romance brasileiro. Nele, Érico Veríssimo usa a 
técnica do contraponto, desenvolvida por Aldous 
Huxley (de quem fora tradutor) e que consiste 
em mesclar pontos de vista diferentes (do 
escritor e das personagens) com a 
representação fragmentária das situações 
vividas pelas personagens, sem que haja no 
texto um centro catalisador. 

o Érico Veríssimo conta uma história coletiva, 
mostrando a sociedade brasileira de forma 
crítica. Aborda, assim, a história não de um 
grupo de personagens, mas de vários grupos, 
cujas histórias acontecem num mesmo período, 
durante cinco dias. 

o O romance chocou os críticos literários da 
época, que trataram a obra como imoral e 
subversiva. 

o Foi considerada uma obra comunista. 
o No prefácio que escreveu em 1964, o autor se 

refere ao romance como “um livro de protesto 
que marca a inconformidade ante as 
desigualdades, injustiças e absurdos da 
sociedade burguesa”. 

o Espaço: Porto Alegre. 
o Aspectos sociais: as desigualdades sociais 

marcantes entre as famílias ricas e moralistas 
são mostradas da mesma forma que as das 
famílias pobres e sofredoras. Exemplos disso: 
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 Há famílias ricas, como a família de Dodó, 
presidenta do Conselho de Damas Piedosas, que 
ajuda os pobres e a igreja, mas que na verdade 
só pensa na fama que a caridade lhe 
proporcionará. Afinal, seu ápice de felicidade é 
quando tem uma nota sua no jornal da cidade, 
exaltando suas virtudes. Seu marido demite 
funcionários bons da loja para empregar 
conhecidos de políticos, e acaba traindo sua 
mulher. 

 Outra família, que era pobre, mas ganhou na 
loteria e se viu cheia de dinheiro, está 
inaugurando um palacete. O marido perde o 
controle do dinheiro, arranja amantes, os filhos 
passam a viver na esbórnia e nas alegrias 
mundanas, e a mulher, dona Maria Luísa, acaba 
sentindo saudades do tempo em que não tinham 
dinheiro, mas eram unidos. 

 Na contramão, conhecemos uma família 
praticamente miserável. O homem está com 
tuberculose, e sofre ao longo de todo o livro. 
Sua esposa, no fim, só quer paz, e deseja que o 
sofrimento e a angústia acabem. 

 

 
 
EXERCÍCIOS 
 
01. (Unicamp 2017) “São Francisco botava o dedo nas 

feridas dos leprosos. Mas é que ele era um santo, 
fazia milagres, e ela é simplesmente Doralice Leitão 
Leiria, um ser humano como qualquer outro.”  (Érico 
Veríssimo, Caminhos cruzados. São Paulo: 
Companhia de Bolso, 2016, p.77.)  
“–Queres seguir a política? Então? Procura imitar 
Bismarck! Haverá padrão melhor?”  (Idem, p. 290.)  

  
Os fragmentos acima captam um dos traços 
principais de Caminhos cruzados no que diz respeito 
à identidade narrativa das personagens. 
Considerando o conjunto do romance, tal traço 
consiste em uma  
a) percepção de que a necessidade de status na 

vida social e a produção de desejos políticos e 
religiosos nascem da cópia de um modelo 
consagrado.  

b) afirmação, por meio do narrador, da 
necessidade de protagonistas bem construídos 
para o êxito da narrativa ficcional.  

c) recusa dos modelos bem sucedidos na vida 
social, pois eles constrangem a imaginação 
artística e moral dos romancistas.  

d) representação literária da condição humana, que 
não necessita de figuras imaginárias para 
atribuir sentido à vida religiosa e política.  

Poemas negros, Jorge de Lima 
 

 
 
 ÉPOCA/ESTILO 
 

Apesar de o autor estar na segunda fase modernista, 
acaba sendo complexo estabelecê-lo dentro de um 
paradigma estético-artístico, pois ele vai muito além dos 
padrões e das máscaras de um escritor. Passou por 
diversos contextos, saindo do perfeccionismo parnasiano 
e alcançando a voz da sociedade negra oprimida.  

Consegue esse autor agradar diversos nichos 
estéticos e temáticos. 

Mas a obra em questão se destaca da obra geral por 
explorar elementos temáticos ora vistos com alguma 
intensidade no distante grande Castro Alves. Mas agora 
com menor grandiloquência e mais perspicácia na análise 
de uma sociedade cheia de pormenores e camuflada em 
elementos de aceitação do elemento negro na sociedade. 

Sendo assim, dizer que Jorge de Lima é um escritor 
de segunda fase modernista se perde na essência 
geradora do autor, que vai muito além de parâmetros 
estéticos. 
 
 CARACTERÍSTICAS DO AUTOR 

 
Jorge de Lima destaca-se nas artes plásticas, mas é na 

literatura que é reconhecido como o “Príncipe dos Poetas”. 
Inicia sua escrita como parnasiano, passa pela euforia da 
primeira fase modernista, alcança o regionalismo, até alçar 
voos pela arte literária engajada e social. 

Inspira-se nas concepções modernistas de 1922 e 
em seus contemporâneos de 1930, seguindo os 
seguintes aspectos: 

o Versos livres 
o Versos brancos 
o Temáticas do cotidiano 
o Críticas à estética parnasiana 
o Temas cristãos 
o Vertente social 
o A questão do negro na sociedade 

 
 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

o Poemas negros, de 1947, reúne dezesseis poemas 
do autor Jorge de Lima, já editados em livros 
anteriores e 23 novos poemas, que apresentam, 
por meio de deuses africanos, uma espécie de 
história do negro no Brasil. 

o O tema da obra é a realidade africana do Brasil. 
De fato, bem cedo Jorge de Lima manifestou a 
consciência da discriminação racial. Ele 
ultrapassa o registro pitoresco e folclórico, 
assimila o cerne da cultura afro-nordestina e 
demonstra que a barreira racial é nada perante a 
universalidade da poesia. 
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Poemas para análise 
 

Poema 1 
 

Punhos de redes embalaram meu canto  
para adoçar o meu país, ó Whitman.  
jenipapo coloriu o meu corpo os maus-olhados,  
catecismo me ensinou a abraçar os hóspedes,  
carumã me alimentou quando eu era criança,  
Mãe-negra me contou histórias de bicho,  
moleque me ensinou safadezas,  
massoca, tapioca, pipoca, tudo comi,  
bebi cachaça com caju para limpar-me,  
tive maleita, catapora e ínguas,  
bicho-de-pé, saudade, poesia;  
fiquei aluado, mal-assombrado, tocando maracá,  
dizendo coisas, brincando com as crioulas,  
vendo espíritos, abusões, mães d’água,  
conversando com os malucos, conversando sozinho,  
emprenhando tudo o que encontrava,  
abraçando as cobras pelos matos,  
me misturando, me sumindo, me acabando,  
para salvar minha alma benzida  
e meu corpo pintado de urucu,  
tatuado de cruzes, de corações, de mãos-ligadas,  
de nomes de amor em todas as línguas de branco, de   

[mouro ou pagão. 
Poema 2 
 
Maria Diamba 
 
Para não apanhar mais 
Falou que sabia fazer bolos 
Virou cozinha. 
Foi outras coisas para que tinha jeito. 
Não falou mais. 
Viram que sabia fazer tudo, 
Até mulecas para a Casa-Grande. 
Depois falou só, 
Só diante da ventania 
Que ainda vem do Sudão; 
Falou que queria fugir 
Dos senhores e das judiarias deste mundo 
Para o sumidouro. 
 
Poema 3 
 
Benedito Calunga 
 
Benedito Calunga  
calunga-ê  
não pertence ao papa-fumo, 
nem ao quibungo,  
nem ao pé de garrafa,  
nem ao minhocão.  
 
Benedito Calunga 
calunga-ê  
não pertence a nenhuma ocaia  
nem a nenhum tatir  
nem mesmo a Iemanjá,  
nem mesmo a Iemanjá.  
 
Benedito Calunga  
calunga-ê  
não pertence ao Senhor  
que o lanhou de surra  
e o marcou com ferro de gado  
e o prendeu com lubambo nos pés. 
 

Benedito Calunga  
pertence ao banzo  
que o libertou,  
pertence ao banzo  
que o amuxilou,  
que o alforriou  
para sempre  
em Xangó.  
Hum-Hum. 
 
Poema 4 
 
Poema de encantação 
 
Arraial d' Angola de Paracatu,  
Arraial de Mossâmedes de Goiaz,  
Arraial de Santo Antonio do Bambé,  
vos ofereço, quibebe, quiabo, quitanda, quitute, 
quingombó.  
Tirai-me essa murrinha, esse gogo, esse urufá,  
que eu quero viver molecando, farreando, tocando meus 
ganzás! 
 
Arroio dos Quilombolas de Palmares,  
Arroio do Desemboque do Quizongo,  
Arroio do Exu do Bodocó,  
vos ofereço maconha de pito, quitunde, quibembe, 
quingombó.  

Assim, sim !  
Arraial d' Angola de Paracatu,  
Arraial do Campo de Goiaz,  
Arraial do Exu do Aussá,  
vos ofereço quisama, quinanga, quilengue, quingombó.  
Tomai acassá, abará, aberem, abaú !  

Assim, sim !  
Tirai-me essa murrinha, esse gogo, esse urufá !  
Vos ofereço quitunde, quitumba, quelembe, quingombó. 
 

 
 
EXERCÍCIOS 
 
01. Sobre o livro Poemas Negros, de Jorge de Lima, é 

correto afirmar que: 
a) Apresenta poemas macabros, byronianos, 

procurando, em pleno modernismo, resgatar o 
spleen, o mal-do-século de poetas românticos 
como Álvares de Azevedo. 

b) É um livro de sonetos rimados e metrificados, 
procurando resgatar as formas tradicionais de 
poesia abandonadas pela geração de 22. 

c) Nos Poemas Negros, Jorge de Lima procura 
registrar as expressões populares e as tradições 
regionais nordestinas impregnadas de África. 

d) O poema mais famoso desse livro é também o 
mais conhecido do seu autor, Essa negra Fulô. 

e) Trata-se de um livro em que Jorge de Lima, 
imitando a "literatura de cordel" dos cantadores 
do Nordeste, narra a vida do "Poeta dos 
Escravos", Castro Alves. 
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02. Leia o poema de Jorge de Lima e responda na 
sequência. 

 
Essa Negra Fulô 
 
Ora, se deu que chegou 
(isso já faz muito tempo) 
no banguê do meu avô 
uma negra bonitinha 
chamada negra Fulô. 
Essa negra Fulô! 
Essa negra Fulô! 
Ó Fulô! Ó Fulô! 
(Era a fala da Sinhá) 
- Vai forrar a minha cama, 
pentear os meus cabelos, 
vem ajudar a tirar 
a minha roupa, Fulô! 
Essa negra Fulô! 
Essa negrinha Fulô 
ficou logo pra mucama, 
para vigiar a Sinhá 
pra engomar pro Sinhô! 
Essa negra Fulô! 
Essa negra Fulô! 
Ó Fulô! Ó Fulô! 
(Era a fala da Sinhá) 
vem me ajudar, ó Fulô, 
vem abanar o meu corpo 
que eu estou suada, Fulô! 
vem coçar minha coceira, 
vem me catar cafuné, 
vem balançar minha rede, 
vem me contar uma história, 
que eu estou com sono, Fulô! 
Essa negra Fulô! 
“Era um dia uma princesa 
que vivia num castelo 
que possuía um vestido 
com os peixinhos do mar. 
Entrou na perna dum pato 
saiu na perna dum pinto 
o Rei-Sinhô me mandou 
que vos contasse mais cinco.” 
Essa negra Fulô! 
Essa negra Fulô! 
Ó Fulô? Ó Fulô? 
Vai botar para dormir 
esses meninos, Fulô! 
“Minha mãe me penteou 
minha madrasta me enterrou 
pelos figos da figueira 
que o Sabiá beliscou.” 
Essa negra Fulô! 
Essa negra Fulô! 
Fulô? Ó Fulô? 
(Era a fala da Sinhá 
chamando a Negra Fulô.) 
Cadê meu frasco de cheiro 
que teu Sinhô me mandou? 
- Ah! Foi você que roubou! 
Ah! Foi você que roubou. 
O Sinhô foi ver a negra 
levar couro do feitor 
A negra tirou a roupa. 
O Sinhô disse: Fulô! 
(A vista se escureceu 
que nem a negra Fulô.) 

Essa negra Fulô! 
Essa negra Fulô! 
Ó Fulô? Ó Fulô? 
Essa negra Fulô! 
Essa negra Fulô! 
Ó Fulô? Ó Fulô? 
Cadê meu lenço de rendas 
cadê meu cinto, meu broche, 
cadê meu terço de ouro 
que teu Sinhô me mandou? 
Ah! Foi você que roubou. 
Ah! Foi você que roubou. 
Essa negra Fulô! 
Essa negra Fulô! 
O Sinhô foi açoitar 
sozinho a negra Fulô. 
A negra tirou a saia 
e tirou o cabeção, 
de dentro dele pulou 
nuinha a negra Fulô. 
Essa negra Fulô! 
Essa negra Fulô! 
Ó Fulô? Ó Fulô? 
Cadê, cadê teu Sinhô 
que nosso Senhor me mandou? 
Ah! Foi você que roubou, 
foi você, negra Fulô! 
Essa negra Fulô! 

 
(LIMA, Jorge de. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira,1980.) 
 

A respeito da relação entre o poema e outras obras 
da literatura brasileira, assinale a afirmativa correta. 
a) Jorge de Lima destaca, nesse poema, a 

importância do elemento nativo para a 
nacionalidade, da mesma forma que José de 
Alencar em Iracema. 

b) O poeta adota a perspectiva naturalista no 
poema, à semelhança de Jorge Amado nos 
romances do ciclo do cacau. 

c) O tema da formação do povo brasileiro, 
presente no poema, aproxima-o de obras como 
Macunaíma de Mário de Andrade. 

d) O poema mostra relações inter-raciais marcadas 
pela cordialidade tal qual Lima Barreto em Clara 
dos Anjos. 

e) A adesão à história oficial sobre a formação do 
povo brasileiro marca igualmente o poema de 
Jorge de Lima e a obra Terra Sonâmbula, de Mia 
Couto. 

 
03. A respeito da arquitetura textual de Essa negra Fulô, 

marque a afirmativa INCORRETA. 
a) O lugar social de Fulô é representado pela 

alternância entre as formas imperativas e 
interrogativas dirigidas a ela. 

b) O poema traça um quadro do qual está ausente 
a dinâmica temporal. 

c) A personagem Negra Fulô funciona como signo 
de uma coletividade. 

d) No poema, ocorre a representação de diferentes 
vozes. 

e) Há intertextualidade com contos e cantos 
populares. 
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04. Sobre os recursos linguísticos, assinale a afirmativa 
que NÃO se comprova no poema. 
a) O jogo entre as formas de tratamento tu/você 

comprova a coloquialidade como registro 
privilegiado pelo poeta. 

b) Cadê, Sinhô e Fulô são formas reduzidas de 
onde é que está, senhor e flor, respectivamente. 

c) Os parênteses são usados para adicionar 
informações à fala do poeta. 

d) O uso do pronome demonstrativo na expressão 
Essa negra Fulô! indica a localização espacial de 
Fulô. 

e) As aspas indicam recortes de outros textos, 
retomados pelo poeta. 

 
05. (Unicamp 2017) 
 

“O Sinhô foi açoitar   
sozinho a negra Fulô.   
A negra tirou a saia   
e tirou o cabeção,   
de dentro dele pulou   
nuinha a negra Fulô.  
  

Essa negra Fulô!  
Essa negra Fulô!  
  

Ó Fulô! Ó Fulô!  
Cadê, cadê teu Sinhô  
que Nosso Senhor me mandou?   
Ah! Foi você que roubou,   
foi você, negra Fulô?  
  

Essa negra Fulô!”  
 

(LIMA, Jorge de. Poesias Completas, v.1. Rio de 
Janeiro/Brasília: J.Aguilar e INL, 1974, p. 121.)  

  

“A Sinhá mandou arrebentar-lhe os dentes:  
Fute, Cafute, Pé-de-pato, Não-sei-que-diga,  
avança na branca e me vinga.  
Exu escangalha ela, amofina ela,  
amuxila ela que eu não tenho defesa de homem,  
sou só uma mulher perdida neste mundão.  
Neste mundão.   
Louvado seja Oxalá.  
Para sempre seja louvado.”  (Idem, p.164.)  
 

Essas duas cenas de ciúmes concluem dois textos 
diferentes de Jorge de Lima. A primeira pertence ao 
conhecido poema modernista Essa negra Fulô; a 
segunda, ao poema História, de Poemas Negros 
(1947). Em relação a Essa negra Fulô, o poema 
História, especificamente, representa  
a) a reiteração da denúncia das relações de poder, 

muito arraigadas no sistema escravocrata, que 
colocam no mesmo plano violências raciais e 
sexuais.  

b) a passagem de uma caracterização da mulher 
negra como sedutora para uma postura solidária 
em relação à escrava, que explicita as 
estratégias compensatórias de que se vale para 
sobreviver.  

c) a permanência de uma visão pitoresca sobre a 
situação da mulher negra nos engenhos de 
açúcar, que oculta os mecanismos de poder que 
garantiam sua exploração.  

d) a superação da visão idílica da vida na senzala, 
graças a uma postura realista e social, que 
revela a violência das relações entre senhores e 
escravos. 

Amor, Clarice Lispector 
 

 
 

ESTILO/ÉPOCA/AUTORA 
 MODERNISMO 3ª FASE 
 HERMETISMO LINGUÍSTICO 
 DIVAGAÇÕES 
 EPIFANIA 
 LINGUAGEM INTIMISTA 
 PROTAGONISMO FEMININO 
 BUSCA EXISTENCIAL 
 BANALIDADE EXISTENCIAL 
 COMODISMO SOCIAL 
 

O CONTO 
 

Um pouco cansada, com as compras deformando o 
novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o 
volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se 
então no banco procurando conforto, num suspiro de 
meia satisfação. 

Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e 
sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, 
malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha 
era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O 
calor era forte no apartamento que estavam aos poucos 
pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma 
cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar 
a testa, olhando o calmo horizonte. [...]Parecia ter 
descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento, a 
cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa; a 
vida podia ser feita pela mão do homem. 

No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a 
raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. 
Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, 
com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. 
O homem com quem casara era um homem verdadeiro, os 
filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude 
anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. 
Dela havia aos poucos emergido para descobrir que 
também sem a felicidade se vivia: abolindo-a, encontrara 
uma legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como 
quem trabalha — com persistência, continuidade, alegria. O 
que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre 
fora de seu alcance: uma exaltação perturbada que tantas 
vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara em 
troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim 
ela o quisera e o escolhera. 

[...] 
O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas 

largas. Logo um vento mais úmido soprava anunciando, 
mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Ana 
respirou profundamente e uma grande aceitação deu a 
seu rosto um ar de mulher. 

O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até 
Humaitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou 
para o homem parado no ponto. 

A diferença entre ele e os outros é que ele estava 
realmente parado. De pé, suas mãos se mantinham 
avançadas. Era um cego. 
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O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em 
desconfiança? Alguma coisa intranquila estava 
sucedendo. Então ela viu: o cego mascava chicles... Um 
homem cego mascava chicles. 

Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo 
que os irmãos viriam jantar — o coração batia-lhe 
violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego 
profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele 
mascava goma na escuridão. Sem sofrimento, com os 
olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o 
parecer sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir e 
deixar de sorrir — como se ele a tivesse insultado, Ana 
olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma 
mulher com ódio. Mas continuava a olhá-lo, cada vez 
mais inclinada — o bonde deu uma arrancada súbita 
jogando-a desprevenida para trás, o pesado saco de tricô 
despencou-se do colo, ruiu no chão — Ana deu um grito, 
o condutor deu ordem de parada antes de saber do que 
se tratava — o bonde estacou, os passageiros olharam 
assustados. 

Incapaz de se mover para apanhar suas compras, 
Ana se aprumava pálida. Uma expressão de rosto, há 
muito não usada, ressurgia- lhe com dificuldade, ainda 
incerta, incompreensível. O moleque dos jornais ria 
entregando-lhe o volume. Mas os ovos se haviam 
quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e 
viscosas pingavam entre os fios da rede. O cego 
interrompera a mastigação e avançava as mãos 
inseguras, tentando inutilmente pegar o que acontecia. O 
embrulho dos ovos foi jogado fora da rede e, entre os 
sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde 
deu a nova arrancada de partida. 

Poucos instantes depois já não a olhavam mais. O 
bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando goma 
ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. [...] 
 

 
 
01. Esse conto de Clarice Lispector se caracteriza como 

um conto psicológico porque: 
a) Ao mesmo tempo em que narra uma história 

concreta, o narrador nos apresenta as angústias 
e questionamentos interiores da personagem.  

b) Está sendo narrado em terceira pessoa. 
c) Está sendo narrado em primeira pessoa. 
d) A personagem narradora é protagonista.  
e) A personagem narradora é testemunha. 

 
02. A personagem tenta conformar-se com sua realidade 

cotidiana. A frase no texto que melhor mostra isso é: 
a) “Assim ela o quisera e o escolhera”. 
b) “A cozinha era enfim espaçosa, o fogão 

enguiçado dava estouros”. 

c) “O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas 
largas”. 

d) “A diferença entre ele e os outros é que ele 
estava realmente parado”. 

e) “Mas o vento batendo nas cortinas que ela 
mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse 
podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo 
horizonte”. 

 
03. O que motivou a distração e a perturbação de Ana 

no bonde? 
a) O calor intenso. 
b) Um moleque que vendia jornais rindo. 
c) O fato de os ovos que carregava terem se 

quebrado. 
d) Um cego que mascava chicles. 
e) A parada brusca do bonde. 

 

04. (Unicamp 2017) Leia o seguinte trecho do conto 
Amor, de Clarice Lispector.   
“Então ela viu: o cego mascava chicles... Um homem 
cego mascava chicles. Ana ainda teve tempo de 
pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar 
– o coração batia-lhe violento, espaçado. Inclinada, 
olhava o cego profundamente, como se olha o que 
não nos vê. Ele mastigava goma na escuridão. Sem 
sofrimento, com os olhos abertos. O movimento de 
mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar 
de sorrir, sorrir e deixar de sorrir – como se ele a 
tivesse insultado, Ana olhava-o. E quem a visse teria 
a impressão de uma mulher com ódio.” (Clarice 
Lispector, Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 
2009, p. 21-22.)  
a) Em textos de Clarice Lispector, é comum que 

um acontecimento banal se transforme em um 
momento perturbador na vida das personagens. 
Considerando o contexto do conto Amor, indique 
que tipo de inquietações o acontecimento 
narrado acima acarreta na vida da personagem.  

b) A frase “olhava o cego profundamente, como se 
olha o que não nos vê” sugere uma maneira 
pouco comum de olhar para as coisas. Explique 
o sentido que tem esse olhar profundo, a partir 
dali, na caracterização da personagem Ana.  

  
05. (Unicamp 2017) No conto Amor, de Clarice 

Lispector, após ver um cego mascando chicletes, a 
personagem passa por uma situação que, segundo o 
narrador, ela própria chama de “crise”:    “O que 
chamava de crise viera afinal. E sua marca era o 
prazer intenso com que olhava agora as coisas, 
sofrendo espantada. O calor se tornara mais 
abafado, tudo tinha ganho uma força e vozes mais 
altas.”  (Clarice Lispector, Laços de Família. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2009, p.23.)  
Essa crise, que transforma a relação da personagem 
com o mundo e com a família,  
a) nasce do colapso da vontade de viver da 

personagem, em razão do doloroso prazer com 
que passou a ver as coisas.     

b) revela o conflito vivido pela personagem entre o 
tipo de vida que havia escolhido e as coisas que 
passou a desejar.  

c) constitui, para a personagem, uma alteração no 
modo de vida que antes a fazia sofrer e do qual 
agora havia se libertado.  

d) remete à excitação da personagem por ter 
conseguido harmonizar sua antiga vida com os 
novos desejos e sensações.  



 

ANÁLISES OBRAS LITERÁRIAS – FUVEST/UNICAMP (Guilherme Aguiar e Yuri Augustus) 
 
 

 

 
12 

Terra Sonâmbula, Mia Couto 
 

 
 

 ÉPOCA/ESTILO 
Pós-modernismo é um contexto de renovação das 

artes e da desconstrução de valores sócio-históricos. Isso 
pode ser identificado por aspectos como: 

1) Re-observação dos valores sociais 
2) Análise das questões morais 
3) Reflexões existenciais 
4) Reflexões sociais 
5) Crítica das questões da conjuntura política 

 
CARACTERÍSTICAS DO AUTOR 

 
 Nascido na Beira, em Moçambique, Antônio 

Emilio Leite Couto, conhecido como Mia Couto, 
publicou Terra Sonâmbula em 1992. 

 Esse foi o mesmo ano em que teve fim a guerra 
civil que tomava seu país.  

 Descreve a Moçambique pós-guerra, denuncia os 
horrores da guerra civil. Durante os anos de 
guerra o próprio Mia Couto se posicionou a favor 
da FRELIMO (Frente de Libertação de 
Moçambique), e acabou abandonando o curso de 
medicina e seguindo para o jornalismo, depois 
biologia e por fim a literatura.  

 Terra Sonâmbula foi considerado um dos 12 
melhores livros da África do século XX. Nessa 
obra, o autor narra a construção da nação 
moçambicana, ou pelo menos a busca por essa 
construção, da qual também viveu e participou. 

 
CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

 Mia Couto inicia o livro descrevendo a paisagem 
moçambicana:  
“Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. 
Pelos caminhos só as hienas se arrastavam, 
focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se 
mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores 
que se pegavam à boca. Em cores sujas, tão 
sujas que tinham perdido toda a leveza, 
esquecidas da ousadia de levantar asas pelo 
azul. Aqui o céu se tornara impossível. E os 
viventes se acostumaram ao chão. Em resignada 
aprendizagem da morte”. (COUTO, 2007, p.9) 

 Estilo:  
 Brinca com as palavras 
 “Brincreações” 

o Desconvenceu 
o Euzinha 
o Sonhambulante 
o Anjonautas 
o Mulçomanias 
o Desencorpou 

 Mistura do histórico com o fantástico 
 Oralidade 

o Oh pá (= então) 
o Vá vó  
o Não conhece nenhum bocadinho de 

ninguém (pleonasmo) 
 Verdade absoluta 

o O homem é como a casa, deve ser visto 
por dentro 

 Sabedoria popular 
 Reescreve ditados populares 

o Em terra de cego, quem tem um olho, 
vai perder 

o Vivia só, mas só mal acompanhado 
 Poeticidade 
 Musicalidade  
 Metaforização do seu texto 

 
Fome e guerra 

 Gaspar: filho de Fadira com Romão Pinto. 
 Muidinga: criança. 
 Tuahir: velho, ancião; tenta demonstrar seu 

amor, do seu modo, por Muidinga, tenta proteger 
 Kindzu: deseja ser um raparama (guerreiro 

contra os fazedores de guerra)  
o Filho de Taímo 
o Irmão de Junhito 

 
 Romão Pinto: figura portuguesa, simbólica do 

colonizador, daquele que realiza coisas 
irregulares 
 

Identifica-se na obra: 
 Elementos da cultura africana 
 Valorização daquilo que está esquecido/tradição 

do país 
 Mistura dessa tradição com os elementos 

populares, crenças, valores populares, ditados, 
elementos folclóricos 

 Narrativa fantástica (influência do sobrenatural): 
mãos que brotam da terra, animais que caem do 
céu, morte como semear da terra 

 Há críticas econômicas, sociais, bélicas 
 Papel da mulher na sociedade africana: Farida  

nasceu gêmea e uma das irmãs deve morrer. Ela 
será condenada. Não há culpa 

 Virgínia (origem portuguesa.): louca 
 Surendre Avalar (indiano): sofre preconceito por 

ser estrangeiro 
Temas:  

 Morte 
 A criança conta a história para o adulto, inversão 

do natural 
 O velho está sem esperança, o novo conduz o 

velho (Metáfora do novo Moçambique que tenta 
recriar o velho Moçambique) 

 Preconceito racial 
 Problemas sociais 
 Cultura africana 
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Enredo 
 
Encontro dos diários de Kindzu 
1º caderno 
Volta a história de Tuahir e Muidinga 
 
2º caderno 
(...) 
As histórias entrecruzam e se coincidem no final. 
Muidinga come uma mandioca envenenada e quase 
morre, é salvo por Tuahir.  
O envenenado perde a memória, e ao ler os diários vai 
relembrando dos fatos vividos. Duas macronarrativas 
que se encontram ou algumas pequenas histórias que se 
complementam.  
A metáfora da estrada que une os acontecimentos dos 
três personagens. Ela representa o caminho, a vida, a 
existência. 
O fogo representa a destruição e a repressão. A morte de 
Kindzu. 
 

 Kindzu é filho de Taímu 
 Um dos filhos de Taímu nasce em dia da 

independência = nome dele vintecinco de junho 
= Junhito 

 Guerra e pobreza 
 Taímu pensa que o filho Junhito será buscado 
 Junhito some e o pai bebe até morrer 
 A mãe de Kindzu fica muda 
 Kindzu é amigo de um indiano: Surendra 
 Kindzu decide ser um guerreiro, buscando sua 

identidade (semelhantemente a Muidinga) 
 Kindzu vê o fantasma do pai? Ou é apenas uma 

fantasia? 
 Ele chega em Matimati 
 Não o querem ali e é contado que houve um 

naufrágio e depois uma tempestade. 
 Kindzu é levado até o navio e conhece a moça 

chamada Farida, que mora no navio abandonado 
 Gaspar é filho de Romão Pinto e Farida, fruto de 

uma violência sexual 
 Simboliza a união entre as duas raças 
 Ela tenta encontrar Gaspar que Romão levou 

dali, mas não encontra 
 Farida pede a Kindzu para encontrar Gaspar 
 Kindzu se apaixona por Carlinda  
 Administraidor (apelido dado ao administrador 

corrupto) é pai de Carlinda 
 Feiticeiro fala dos monstros, da agonia de 

Moçambique, metáfora do destino do país 
 Ônibus é emboscado e Kindzu morre 
 Na leitura da última carta, Muidinga descobre 

que ele é o próprio Gaspar, recuperando, assim, 
a própria memória 

 

 

EXERCÍCIOS 
 
01. Leia o seguinte trecho da obra Terra Sonâmbula, de 

Mia Couto, extraído do sexto caderno de Kindzu, 
subintitulado O regresso a Matimati.  
“Lembrei meu pai, sua palavra sempre azeda: agora, 
somos um povo de mendigos, nem temos onde cair 
vivos. Era como se ainda escutasse: - Mas você, 
meu filho, não se meta a mudar os destinos.  Afinal, 
eu contrariava suas mandanças. Fossem os 
naparamas, fosse o filho de Farida: eu não estava a 
deixar o tempo quieto. Talvez, quem sabe, 
cumprisse o que sempre fora: sonhador de 
lembranças, inventor de verdades. Um sonâmbulo 
passeando entre o fogo. Um sonâmbulo como a terra 
em que nascera. Ou como aquelas fogueiras por 
entre as quais eu abria caminho no areal.” 
Na passagem citada, a personagem Kindzu recorda 
os ensinamentos de seu pai diante do estado 
desolador em que se encontrava sua terra, assolada 
pela guerra, e reflete sobre a coerência de suas 
ações em relação a tais ensinamentos. Levando em 
consideração o contexto da narrativa do romance de 
Mia Couto, é correto afirmar que:  
a) A demanda realizada por Kindzu e que é 

relatada em seus cadernos funciona como uma 
forma de fuga para a personagem Muidinga, que 
se aliena da realidade da guerra pela leitura dos 
cadernos, indicando de modo inequívoco a 
função social da literatura.   

b) A narrativa contida nos cadernos de Kindzu, lida 
por Muidinga e Tuahir, representa o universo 
onírico e se contrapõe à realidade objetiva das 
duas personagens, razão pela qual ambas as 
narrativas aparecem no livro de modo 
intercalado, sem, necessariamente, haver uma 
interseção entre elas.    

c) Segundo a personagem Kindzu, a sua terra, 
sonâmbula como ele, seria um lugar da 
sobreposição entre sonho e realidade, tal como 
ocorre na narrativa que registra em seus 
cadernos, em que é impossível o 
estabelecimento de uma delimitação entre o 
onírico e o real.   

d) O sonho, sugerido pelo termo “sonâmbulo”, 
contrapõe-se à realidade da guerra, sugerida 
pela palavra “fogo”; terra sonâmbula seria, pois, 
um lugar em que os limites entre realidade e 
sonho aparecem bem delimitados e no qual as 
personagens estão condenadas definitivamente 
à miséria da guerra. 

 



 

ANÁLISES OBRAS LITERÁRIAS – FUVEST/UNICAMP (Guilherme Aguiar e Yuri Augustus) 
 
 

 

 
14 

Sermões de quarta-feira de cinzas – Pe. Vieira  
 

 
 
ESTILO/ÉPOCA/AUTOR 
 

 BARROCO 
 CULTISMO 
 CONCEPTISMO 
 RELIGIOSIDADE 
 REFLEXÃO EXISTENCIAL 
 REFLEXÃO SOCIAL 
 GÊNERO SERMÃO 

 
OS SERMÕES 
 

O Padre Antônio Vieira publicou três Sermões para 
Quarta-Feira de Cinzas. Um devia ser pregado na Capela 
Real, mas não foi, por doença do pregador. Os outros 
dois foram pregados, em anos consecutivos, na Igreja de 
Santo Antônio dos Portugueses em Roma. Embora esteja 
tão pré-definido o tema da pregação, ditado pelo rito da 
imposição da Cinza, traçando uma cruz na testa de cada 
um dos participantes, e pelas palavras que 
acompanhavam esse gesto, cada um deles tem a marca 
do púlpito onde foi pregado e do público a quem se 
dirigia. A sentença com que Deus expulsou o homem do 
Paraíso, Memento homo quia pulvis es et in pulverem 
reverteris, «lembra-te, ó homem, que és pó e em pó te 
hás de converter» é parte comum a todos eles. O rito e 
as palavras têm caráter penitencial, pois assinalam o 
início da Quaresma, tempo de arrependimento e de 
mudança de vida. O propósito do pregador é persuadir o 
auditório à mudança de comportamento, ou seja, a 
afastar-se do pecado, e a «bem-viver» o seu 
compromisso de Cristão. 

Esse era indubitavelmente o objetivo da pregação. E 
quais os meios para lá chegar? O uso da palavra, do 
discurso persuasivo, ou seja, trabalhado segundo as 
regras da retórica clássica, de que Vieira fora professor e 
era exímio conhecedor. E, segundo a retórica clássica e 
mesmo a agostiniana, a melhor forma de agarrar a 
atenção dos ouvintes era deleitá-los, oferecendo-lhes 
uma exposição clara, colorida, cheia de desafios à 
inteligência e à imaginação, com belas descrições, 
histórias exemplares, evocação de personagens célebres, 
citações de santos, sábios e filósofos. Enfim, das três 
finalidades do discurso – persuadir, ensinar, deleitar – 
esta última acabou por ocupar um lugar importantíssimo 
nos Sermões do Padre Vieira. Por isso, eles são 
autênticas obras de arte. Pelo que, em tempos em que 
se caminha a passos largos para o afastamento dos ritos 
e dos ritmos litúrgicos da vida, os Sermões do Padre 
Vieira podem ser lidos e ouvidos com deleitação e muito 
proveito por crentes, descrentes, agnósticos ou ateus. 

São de fato uma obra em que brilha o gênio e a 
elegância no dizer. 

O que mais tem provocado a admiração dos leitores 
atentos de Vieira é «a fecundidade» com que ele reveste 
o mesmo tema com os mais diferenciados 
desenvolvimentos. 

O ponto de partida comum aos três Sermões 
consiste na análise do significado da sentença com que 
Deus condenou Adão, e nele toda a humanidade, a voltar 
ao pó da terra de que fora formado. A morte não é mais 
que uma reversão, «reverteris», um regresso à matéria 
inerte que fomos. E o que é a vida? É um sopro que 
anima o pó que somos, ou em termos metafóricos, é um 
vento que passa e o levanta. A forma mais simples com 
que Vieira desenvolveu essa ideia foi considerar a 
condição humana em movimento contínuo do presente 
para o futuro, do pó que somos para o pó que havemos 
de ser: «O pó que somos, é o de que se compõem os 
vivos: o pó que havemos de ser, é o em que se resolvem 
os mortos. E sendo estes dous extremos tão opostos, 
como o ser, e não ser; não é muito que os efeitos e 
afectos que produzem em nós, sejam também muito 
diversos: por isso amamos a vida, e tememos a morte». 
Assim, a oposição entre «és pó» (presente) e «em pó te 
hás de converter» (futuro) é a mesma que existe entre 
«ser» e «não ser», pois que ser «pó vivo» é ser, ao 
passo que ser pó morto é não ser, e como a vida é uma 
condição de ser e a morte é a sua anulação, amamos a 
vida e repudiamos a morte. 

Porém, numa perspectiva meramente pessimista, 
muito colada à filosofia do Livro do Eclesiastes – 
brevidade da vida, inutilidade das labutas do homem, 
fracasso das suas obras etc. –,o Padre Vieira avança na 
sua análise e declara: «O amor está fora do seu lugar, 
porque está na vida: o temor também está fora do seu 
lugar, porque está na morte: o que farei, pois, será 
destrocar estes lugares com tal evidência, que fiquemos 
entendendo todos que a morte, que tanto tememos, 
deve ser a amada, e a vida, que tanto amamos, deve ser 
a temida». E ainda: «o maior bem da vida é a morte; o 
maior mal da morte é a vida». E o discurso prossegue 
nesse tom até quase fazer o elogio do suicídio em certas 
circunstâncias, recordando que «os Estoicos, cuja seita 
pela preferência da virtude se avizinhava mais ao lume 
da razão, não só davam licença aos seus professores 
para que antepusessem a morte à vida, mas aos que em 
casos de honra tomavam por suas mãos a mesma morte 
(a que chamavam porta da liberdade) os introduziam por 
ela à imortalidade da glória». E depois de mencionar 
personagens bíblicas que preferiram a morte à vida, isto 
é, que se suicidaram, como Sansão, Absalão e 
«Aquitofel, que era o Catão dos Hebreus», acrescenta 
rotundamente: «Em suma, [...] os maiores homens do 
mundo em todos os estados do gênero humano, ou com 
fé, ou sem fé: ou na lei da natureza, ou na escrita, ou na 
da graça, sempre desejaram mais a morte, do que 
estimaram a vida; e sempre em suas aflições e trabalhos 
apelaram do pó que somos sobre a terra, para o pó que 
havemos de ser na sepultura». 

Isto não quer dizer que Vieira seja apologista do 
suicídio; pelo contrário, condena aqueles «Hereges», 
referidos por Santo Agostinho, «os quais interpretando 
impiamente aquelas palavras de Cristo [...] em que 
parece nos manda ter ódio à vida, se matavam com suas 
próprias mãos». O pensamento de Vieira é que esta vida 
terrena é um cárcere, um lugar de misérias e sofrimento, 
de que se obtém a libertação por meio da morte. Na 
filosofia estoica bebeu o Padre Vieira esta simbiose entre 
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Morte e libertação; e particularmente em Sêneca que 
conhecia em pormenor. Ao longo dos seus Sermões são 
inúmeras as reminiscências veladas e as remissões 
explícitas para as Cartas a Lucílio, para os Diálogos e 
para as Tragédias. Essa é uma das riquezas dos 
Sermões, a reflexão sobre a vida, que lhes confere um 
valor e uma atualidade que não passam com o tempo. 

Esse Sermão foi escrito para a Quarta-feira de 
Cinzas de 1662, uns meses depois de os Jesuítas terem 
sido expulsos do Maranhão, e poucos meses antes de o 
Padre Vieira ter sido exilado para o Porto e a seguir para 
Coimbra, a fim de ser submetido aos interrogatórios da 
Inquisição. Sente-se esmagado pelo sofrimento físico e 
moral; o cárcere da Inquisição está no horizonte. Nesse 
contexto, não admira que insista em afirmar que «o 
maior bem da vida é a morte», ou, em termos mais 
consentâneos com o rito da cinza, que «o maior bem do 
pó que somos, é o pó que havemos de ser». 

Mas não é esse o espírito nem a tonalidade do 
Sermão pregado precisamente dez anos mais tarde em 
Roma, a não ser o enquadramento da cerimônia da 
imposição das cinzas e da fórmula que se vinha usando 
desde o século XIII: «Memento homo», «Lembra-te, ó 
homem». 

Nesse Sermão, construído sobre a pura retórica do 
fulgor, do estilo sublime, Vieira como que salta para fora 
de si e do sentido individual da vida ou da morte, e se 
debruça sobre a condição histórica da humanidade. Não 
é a vida que comanda a História; é a morte: porque a 
morte iguala todos os homens no mesmo pó. Desfaz 
impérios e arrasa cidades, livra os miseráveis do 
sofrimento e aterroriza os poderosos. Nivela todos pela 
bitola de uma só e mesma justiça, que se aplica a todos 
sem olhar a quem e sem direito de apelação. 

Como mensagem subliminar, Vieira visa as 
injustiças, as desigualdades, a arrogância, o luxo, a 
ostentação, o prazer e a magnificência dos palácios, 
como que insinuando que a humanidade seria outra, 
muito mais feliz, se os homens se convencessem de que 
já são o pó que haverão de ser. Mas como convencer 
alguém de que não só há de ser «pó de futuro», senão 
que já é «pó de presente»: Pulvis es! «Como o pode 
alcançar o entendimento, se os olhos estão vendo o 
contrário?» – pergunta o Padre Vieira. Inversamente, 
não é preciso ter fé, nem sequer saber ler, para acreditar 
que todo o homem, rico ou pobre, poderoso ou 
miserável, rei ou pedinte, há de ser pó. 

Neste ponto, o primeiro olhar de soslaio vai para os 
túmulos dos Papas: «Se perguntardes de quem são pó 
aquelas cinzas, responder-vos-ão os epitáfios (que só as 
distinguem). Aquele pó foi Urbano; aquele pó foi 
Inocêncio; aquele pó foi Alexandre; e este, que ainda 
não está de todo desfeito, foi Clemente». Quatro Papas, 
todos eles falecidos nos últimos vinte e oito anos. A 
maior parte dos presentes tê-los-ia conhecido. A 
caricatura que o Padre Vieira faz dos longos epitáfios 
papais em latim redu-los a todos a um denominador 
comum: «Aquele pó foi». Em vida, quando eram «pó 
levantado», foram «Sumos Pontífices», «Príncipes da 
Igreja», «Suas Santidades». Agora são apenas «Aquele 
pó», porque pó caído. Dizer do Papa Clemente IX «que 
não está ainda de todo desfeito», para se referir a um 
Papa que Vieira conhecerá pessoalmente e que estimava, 
e junto de quem se dispunha a tratar do levantamento 
das Censuras que em Roma foram lançadas contra a 
Carta Esperanças de Portugal, Quinto Império do 
Mundo – não implica falta de respeito. O que pretende, à 

maneira barroca, é provocar um calafrio com o choque 
da evocação visual do macabro. 

Aliás, a utilização da história como exemplum, ou 
argumento paradigmático, é um dos recursos 
recorrentes, com grande efeito persuasivo, sobretudo 
nessa Roma do séc. XVII, coruscante de arte barroca, 
considerada a cabeça do mundo. Mas a cabeça do mundo 
que é, deve ver-se ao espelho da caveira do Império que 
foi, e do qual não restam senão ruínas e pó: «Que é 
Roma levantada? A cabeça do mundo. Que é Roma 
caída? A caveira do mundo. Que são esses pedaços de 
Termas, e Coliseus, senão os ossos rotos, e troncados 
desta grande caveira? E que são essas Colunas, essas 
Agulhas desenterradas, senão os dentes, mais duros, 
desencaixados dela! Oh, que sisuda seria a cabeça do 
mundo se se visse bem na sua caveira!». E noto mais 
uma vez o macabro da caveira, com ossos partidos e 
mutilados, tão presente na iconografia e na pintura do 
barroco; e o jogo dos espelhos, outro ingrediente da 
estética barroca, símbolo da reversibilidade, e da 
memória que guarda e reflete o passado na identidade 
do que se é no presente. 

E por que esse olhar de censura para Roma? Porque 
Roma, a temporal, não olha para a caveira que foi nem 
para a caveira que há de ser. Em vez disso, perde-se na 
vaidade. E, perdendo-se na vaidade, configura a 
Babilônia da profecia do Apocalipse, que cairá novamente 
de uma grande derrocada que está para breve. Vieira 
vivia atormentado com a ideia da destruição da cidade 
cabeça do mundo. A correspondência enviada de Roma 
durante o ano de 1672, data em que foi proferido esse 
sermão, em especial as cartas endereçadas a Duarte 
Ribeiro de Macedo e ao Marquês de Gouveia, é fértil em 
pensamentos pessimistas sobre o futuro da cabeça da 
Igreja, da Itália, da Europa e do mundo. Vieira perscruta 
«os avisos do Céu», manifestados no «grande prodígio 
que foi o corpo de S. Nicolau começar a sangrar» 
(Cartas, vol. II, pp. 358, 427, 429, 431, 436, 445, 452, 
454). «Um raio caído em Palácio no quarto de Sua 
Santidade» constituiu, juntamente com uma série de 
terremotos na Itália e com o aparecimento de um 
cometa em Portugal, uma advertência à cristandade. O 
Turco às portas da Hungria e da Croácia, o seu avanço 
sobre a Polônia, a guerra desencadeada entre a 
República de Gênova e o Duque de Saboia, a fome que 
grassava na Sicília e no sul da Itália, são os elementos 
de composição de um quadro terrificante. Roma não está 
livre de uma nova destruição que, Vieira pensa, será 
para breve. 

Desse modo, o Sermão da Cinza assume contornos 
proféticos e apocalípticos, que legitimam a formulação de 
um juízo sobre a História e sobre a Igreja a começar pela 
cabeça da cristandade. O conhecimento de Deus é sobre 
o passado, o presente e o futuro. O conhecimento 
profético é uma participação do conhecimento que Deus 
tem sobre o mundo. Logo, é um conhecimento sobre o 
passado, o presente e o futuro. E tudo se resume a um 
raciocínio construído sobre o Memento Homo: «Olhemos 
para trás: que é o que fomos? Pó. Olhemos para diante: 
que é o que havemos de ser? Pó. Fomos pó, e havemos 
de ser pó? Pois isso é o que somos: Pulvis es». Esse é o 
estatuto de tudo o que foi criado, não apenas do ser 
humano. Só Deus foi Deus, é Deus, e há de ser Deus. 
Por isso só Ele pode dizer: Eu Sou o que Sou. Mas esses 
deuses da terra vejam o que foram e o que hão de ser: 
se algum deles «foi pó, e há de ser pó, faça mais caso da 
sua sepultura, que da sua divindade». 
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Resta, pois, esperar o dia da conflagração universal, 
e antes dela, a implantação de um mundo melhor, sem 
sofrimento, sem injustiça, sem mal, em que todos os 
homens sejam iguais. Mas isso pertence a outro livro, 
a Clavis Prophetarum, Chave dos Profetas, que Vieira 
estava a escrever quando pregou esse sermão. As ideias, 
porém, não são incomunicáveis de obra para obra, são 
como a água em vasos comunicantes. A vida é um 
círculo: «Uns fazem o círculo maior, outros menor, 
outros mais pequeno, outros mínimo»: as pessoas, os 
povos, as nações, os impérios e toda a criação. Para 
todos o rio do tempo desagua na eternidade. A história 
resolve-se – dissolve-se e soluciona-se – na escatologia. 
É esse o significado mais profundo dos Sermões da Cinza 
e particularmente desse que ressoa pela primeira vez aos 
nossos ouvidos, depois de um silêncio de mais de 
trezentos anos. 
 

 
 
EXERCÍCIOS 
 
01. (Fuvest-SP) A respeito do Padre Antônio Vieira, 

pode-se afirmar que: 
a) Embora vivesse no Brasil, por sua formação 

lusitana não se ocupou de problemas locais. 
b) Procurava adequar os textos bíblicos às 

realidades de que tratava. 
c) Dada sua espiritualidade, demonstrava 

desinteresse por assuntos mundanos. 
d) Em função de seu zelo para com Deus, utilizava-

o para justificar todos os acontecimentos 
políticos e sociais. 

e) Mostrou-se tímido diante dos interesses dos 
poderosos. 

 
02. (UFRS) Leia o texto e assinale a 

alternativa incorreta a seu propósito. 
"A morte tem duas portas. Uma porta de vidro, por 
onde se sai da vida; outra porta de diamante, por 
onde se entra à eternidade. Entre essas duas portas 
se acha subitamente um homem no instante da 
morte, sem poder tornar atrás, nem parar, nem 
fugir, nem dilatar, senão entrar para onde não sabe, 
e para sempre. Oh, que transe tão apertado! oh, que 
passo tão estreito! oh, que momento tão terrível! 
Aristóteles disse que entre todas as coisas terríveis, 
a mais terrível é a morte. Disse bem; mas não 
entendeu o que disse. Não é terrível a morte pela 
vida que acaba, senão pela eternidade que começa. 
Não é terrível a porta por onde se sai; a terrível é a 
porta por onde se entra. Se olhais para cima: uma 
escada que chega ao céu; se olhais para baixo: um 
precipício que vai parar no inferno. E isto incerto". 
Passagem famosa do Sermão da Quarta-Feira de 
Cinzas, celebrado em Roma, em 1670. O tema 

canônico desse sermão encontra-se no livro bíblico 
do Gênese, 3, 13, nas palavras de Deus a Adão: 
"Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem 
reverteris" ("Lembra-te, homem, de que és pó e ao 
pó voltarás"), que constitui seu conceito 
predicável. 
a) As metáforas das portas estabelecem uma 

relação antitética: a imagem do vidro desperta a 
noção de efemeridade das coisas da vida, que 
regressa ao pó de onde veio, uma vez que o 
vidro é feito de areia; a imagem do diamante se 
associa a noção de perenidade, significando o 
início da vida eterna. 

b) A doutrina expressa por Vieira nessa passagem, 
por ser fundamentada em Aristóteles, 
contrariava a visão canônica da igreja católica 
contrarreformista, especialmente por dizer que a 
existência do inferno era incerta. 

c) Nota-se bem a influência da doutrina 
contrarreformista, na visão ameaçadora e 
terrível que o texto apresenta a propósito da 
vida eterna. 

d) A autoridade da filosofia grega é invocada, 
embora declarando sua inferioridade perante o 
pensamento cristão. 

e) A imaginação serve de apoio à demonstração de 
ideias, dispostas racionalmente e valorizadas 
por um estilo que sabe valer-se das figuras de 
construção, como a anáfora, de pensamento, 
como a antítese, e tropos, como a metáfora, 
para, com eloquência, melhor persuadir. Essas 
marcas permitem enquadrar o fragmento. 

 
O Bem-Amado, Dias Gomes 
 

 
 
Cronologia 
 

O Bem-Amado foi uma peça escrita por Dias Gomes 
em 1962, baseada em uma crônica publicada no Diário 
Carioca onde um candidato à prefeitura de uma pequena 
localidade no Espírito Santo foi eleito prometendo 
construir um cemitério. E a partir desse candidato foi 
criado o protagonista Odorico Paraguaçu, um homem 
com bom discurso e uma presença marcante, um político 
que atua com afinco em ser eleito por meio de 
promessas, e diante dessa personagem Odorico 
consegue se tornar prefeito da cidade fictícia Sucupira, 
no litoral baiano. 
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Depois, em 1973, houve uma versão para a 
teledramaturgia, que fez muito sucesso devido à 
irreverência e proximidade do personagem com a 
realidade, o uso hiperbólico do texto trouxe o teor 
cômico intensificado. 

Em 2010, Guel Arraes transportou para o cinema 
uma versão do sucesso de Dias Gomes. 
 
Personagens 
 
Chico Moleza 
Dermeval 
Mestre Ambrósio 
Zelão 
Odorico 
Dorotéa 
Judicéa 
Dulcinéa 
Dirceu Borboleta 
Neco Pedreira 
Vigário 
Zeca Diabo 
Ernesto 
Hilário Cajazeira 
 
Características da linguagem 
 
A obra não é tratada apenas como uma história 
inventada. Tem o intuito de satirizar com humor e ironia 
o Brasil que passava pela ditadura. Leva o leitor a refletir 
sobre a situação atual, pois apesar de ter sido escrita há 
alguns anos e baseada na realidade em que se vivia na 
época, é semelhante em alguns aspectos à realidade que 
se vive hoje no Brasil, com o descaso, a corrupção e a 
demagogia que reinam absolutas. 
 
Sobre o contexto e a obra 
 
Período militar, regime de exceção e de direita. 

 
Implantação de Estado neoliberal.  A serviço da 

economia internacional e da burguesia reacionária do 
Brasil. 

A crítica à esquerda da parte de Dias Gomes, contra 
os procedimentos da direita, contrariamente ao modelo 
político de exclusão. 

Sucupira como metáfora ao Brasil governado pela 
ditadura militar, a ideologia dos descontentes, a respeito 
do país, ame ou deixe. 

Refere-se ao lema dos militares da época, uma 
ideologia contrária àqueles que defendem o Estado 
Democrático de Direito. 

A crítica desenvolvida por Dias Gomes analisa a 
complexidade do mundo político comandado pelo 
militarismo. 

Todas as formas de mazelas, imposturas e 
malandragens. 

A corrupção, sobretudo, da parte da elite política e 
econômica, a montagem de uma política demagógica em 
relação às classes populares. 

Um país rico que esconde a miséria da população. 
Práticas abusivas diversas não éticas pelos meios 

políticos e econômicos, comportamento moral 
tipicamente tupiniquim. 

Com efeito, associadas essencialmente ao 
pensamento de direita e conservador, em metáfora aos 
nossos dias como se a corrupção fosse um fenômeno de 

esquerda. O que não confere, pelo espírito crítico de Dias 
Gomes. 

Odorico Paraguaçu, o prefeito da cidade, 
representante de Sucupira, litoral baiano, com ideologia 
de direita e demagoga, procura inaugurar o cemitério da 
cidade. 

Ele é apoiado pelas irmãs Cajazeiras, representantes 
do povo brasileiro despolitizado, como massa de 
manobra do poder político. A divisão do poder dentro da 
própria direita, pela oposição liderada pela delegada 
Donana Medrado, mostra a discordância interna entre o 
meio militar. 

O prefeito, maquiavelicamente, procura armar 
esquemas para que morra alguém, com o objetivo de 
inaugurar o cemitério, mostrado como símbolo da 
demagogia política. Odorico traça planos objetivando a 
morte de alguém, sendo sempre mal sucedido. Nem 
mesmo o suicídio do farmacêutico Libório ajuda, uma vez 
que não é permitido o uso do corpo com objetivos 
políticos. 

Odorico ainda enfrenta a oposição do médico 
oportunista Juarez Leão, que se envolve afetivamente 
com sua filha Telma. O médico realiza boa medicina na 
cidade, evitando a morte das pessoas. 

Salvando as pessoas, desencadeia profundo 
desespero em Odorico. Neco Pedreira, o dono do jornal 
de oposição O Trombeta, procura destruir Zeca Diabo, 
pistoleiro temido na região e aliado do prefeito. 

Dirceu Borboleta é vítima de um plano de Odorico 
Paraguaçu, recebendo cartas anônimas insinuando um 
caso entre sua mulher, Dudu, e Neco Pedreira. 

Dirceu Borboleta é aconselhado a lavar a honra e 
recebe do prefeito uma arma. Dudu morre com um tiro. 
Assim, o prefeito tem em mãos o seu cadáver e está 
contente. Mas no momento do enterro os parentes de 
Dudu levam o corpo para enterrar em Salvador. 

Como último recurso, Odorico simula um atentado 
contra sua própria pessoa e o cemitério seria enfim 
inaugurado, com o cadáver do prefeito. Na hora do 
enterro, um "milagre" acontece: Odorico "ressuscita" e a 
população, a ex-viúva e os correligionários passam a 
cantar e a aclamar: "Viva Odorico, o Bem-Amado!". 

Nesse momento a metáfora efetiva-se, significando a 
mistificação criada pelo poder econômico, a força da 
direita. A massa popular julga que o regime militar é a 
salvação do país. Tem-se aí também a crítica à religião 
(misticismos, o prefeito elevado à categoria de santo 
ressurreto) como sustentação da política. 

Sendo o poder político solidificado, a população 
festeja o governo de exceção como a saída para a Nação. 
É desenvolvida uma economia de direita que exclui os 
setores populares. 
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EXERCÍCIOS 
 
01. (Fuvest) Leia a seguinte fala, extraída de uma peça 

teatral, e responda ao que se pede.  
 

Odorico - Povo sucupirano! Agoramente já investido 
no cargo de Prefeito, aqui estou para receber a 
confirmação, ratificação, a autenticação e, por que 
não dizer, a sagração do povo que me elegeu.  
 

(GOMES, Dias. O Bem-Amado: farsa sócio-político-
patológica em 9 quadros.) 
a) A linguagem utilizada por Odorico produz efeitos 

humorísticos. Aponte um exemplo que comprove 
essa afirmação. Justifique sua escolha.  

b) O que leva Odorico a empregar a expressão “por 
que não dizer”, para introduzir o substantivo 
“sagração”? 

 
02. O que realmente diverte em O Bem-Amado é a 

histrionice de Marco Nanini. O político cínico que 
gosta de falar bonito e errado para impressionar as 
massas está exagerado ao extremo, nos discursos 
tem-se a impressão que uma veia do pescoço de 
Nanini vai explodir, lembrando bastante alguns 
políticos brasileiros torpes e folclóricos. O 
interessante é que, apesar do exagero, o público 
reconhece e identifica os códigos que são mostrados. 
Quem nunca ficou ao ponto de arrancar os cabelos 
com a canalhice de muitos dos nossos 
representantes? Diante desse cenário, qual reflexão 
é possível realizar a partir dessa história? 
a) O povo de Sucupira é tomado nesse estudo 

como o microcosmo da nação, pois representa a 
vontade de luta dos cidadãos brasileiros em 
estabelecer uma sociedade sem corrupção, livre 
de governantes que utilizam do poder do 
discurso para manipular aqueles que não o 
detém. 

b) A própria verdade é confrontada com outras 
verdades e, nesse embate, o povo percebe seu 
papel no destino do espaço onde vive. 

c) Por permitir que o espectador não apenas ria da 
forma como é apresentado mas também por 
realizar, ele próprio, um paralelo com o que 
acontece na vida real. 

d) A mídia é instrumento de manipulação, mas 
também serve como elo entre a população e os 
fatos que acontecem na sociedade, servindo 
também como um instrumento de emancipação 
do povo. 

 
03. [...] Odorico Paraguaçu é um tipo político que – 

embora a prática das eleições pareça já coisa do 
passado – é bastante comum, não só no interior 
como nas grandes cidades. [....] e não se pense que 
a proibição do povo de eleger livremente seus 
candidatos nos livra dos Odoricos provincianos ou 
citadinos, estaduais ou federais. (GOMES, 2009, p. 
8). A fala de Dias Gomes já sinaliza o caráter global 
de sua obra, representada com igual percepção no 
cinema. O grau de demagogia e paranoia pode ser 
variável, mas a essência é a mesma. Assinale a 
alternativa que confirma o pensamento do autor: 
a) A “ignorância” do povo, como assim afirma 

Maquiavel, produz na sociedade uma divisão de 
classes, que exclui o povo do poder e da cultura, 
posicionando-o como arcaico e inculto. 

b) Eles existem e continuarão existindo, com maior 
ou menor extroversão, porque são frutos, não 
da prática da democracia, mas da alienação e do 
oportunismo dos governantes, eleitos ou 
nomeados, escolhidos ou impostos. 

c) O povo representa a mais potente ameaça 
contra as instituições políticas, pois ele 
representa desordem civil. 

d) Uma sociedade moderna não é pensável se não 
constituída a partir da vontade geral, e essa 
vontade é por sua vez o que constitui o povo 
como tal. 

 
04. O poder não existe. O que existem são práticas ou 

relações de poder. Ele não está situado em um lugar 
privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina por toda 
a estrutura social. E esse caráter relacional do poder 
implica que as próprias lutas contra seu exercício 
não possam ser feitas de fora, de outro lugar, do 
exterior, pois nada está isento do poder. No filme, as 
relações de poder estão presentes nos embates da 
tríade formada na trama: 
a) Zeca Diabo, Odorico e o povo no cemitério. 
b) O povo, Vladimir e Odorico. 
c) As cajazeiras, Odorico e o Secretário do 

Governo. 
d) Neco, filha de Odorico e Odorico. 

 
O Espelho, Machado de Assis 
 

 
 
Sobre o contexto e o conto 
 

O conto tem como espaço físico Santa Tereza, um 
bairro bucólico de classe média no Rio de Janeiro onde, à 
época, residiam muitos funcionários públicos. 

Ocorre no final do século XIX. 
O texto começa com ironia, no trecho que dizendo os 

cavalheiros resolviam os mais árduos problemas do 
universo. Talvez por conta da sabedoria e hierarquia 
mantinham-se amigáveis. O “quatro ou cinco” deve-se 
ao fato do quinto cavalheiro estar calado, cochilando, 
mas é descrito como capitalista, inteligente, provinciano. 
O fato de não discutir justifica-se por seus princípios, 
mas ele mostra ser alguém que se coloca acima dos 
outros. Uma vez que diz que a discussão é “bestial”, 
compara-se aos Serafins e Querubins, que não se 
controvertiam, eram a perfeição. Esse pequeno diálogo 
mostra uma conversa entre “cavalheiros”. 

O personagem descrito como Casmurro monopoliza 
a conversa no meio da noite. 

“Pensando bem...” já estavam na discussão sobre a 
alma. 

Todos tinham opiniões diferentes. 
Pedem a opinião do personagem, ele enfatiza que 

fará um discurso, de cunho performativo, e impõe que os 
outros fiquem calados. 
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Logo no início de sua afirmação sobre a existência de 
duas almas - e não uma só - reforça a ideia de que não 
admite réplicas e ameaça deixar o local caso isso 
aconteça. 

A comparação do homem com a laranja é uma 
metáfora intrigante, já que a fruta, tipicamente 
brasileira, quando cortada ao meio parece o sol, podendo 
ser feita aí uma relação de sol – luz – conhecimento. A 
perda de uma das metades (almas) implica na perda de 
metade da existência e em alguns casos, a da existência 
inteira, explica citando o caso do judeu que perdeu seus 
ducados e sente-se morto devido a isso. 

O cavalheiro explica ainda que a alma exterior não é 
sempre a mesma, e que não se refere a almas como de 
Camões, César e Cromwell que ele chama de exclusivas, 
possivelmente pelo fato de serem figuras que morriam 
pela pátria. 

Exemplos de evolução do valor da alma exterior, 
digo evolução hierárquica, do menor para o maior. 
Quando cita a senhora cuja alma exterior muda 
constantemente de acordo com a estação e diz ser o 
nome dessa senhora Legião e parenta do demônio, 
parece referir-se aos seres que vendem a alma ao diabo, 
vendem a interior e vivem das mutações da exterior, já 
que a outra não mais lhes pertence. 

Tal indivíduo consegue fazer com que os quatro 
também cavalheiros esqueçam a controvérsia e atentem-
se apenas aos seus relatos, prometendo um episódio 
ocorrido nos seus vinte e cinco anos. 

A atenção na sala é, apenas, para as suas palavras e 
os olhares parecem contemplar um deus da sabedoria. 

Começa a sua narração já deixando claro que era 
pobre e fora nomeado alferes da guarda nacional, relata 
o orgulho da família e o despeito de outros que 
almejavam o cargo de uma forma peculiar que nos leva a 
imaginar o ranger de dentes. 

O título de alferes é mostrado de maneira sarcástica 
quando todos querem demonstrar sua satisfação, até 
mesmo a tia que o mantém no sítio, o abraça e exalta de 
forma exagerada, demonstrando dessa forma o valor que 
o ser humano dá ao “externo”. Esse valor é reforçado 
com a atitude de todos, que chamam-no de “O alferes”. 

“Senhor Alferes” tinha deixado de ser o Joãozinho 
para eles, mostra aqui o valor de um título. O fato de ser 
o primeiro servido, o espelho que a tia havia colocado 
em seu quarto, embora velho, ainda poderia ser olhado 
como uma peça rica. O fato de o espelho ter sido retirado 
para compor o ambiente do Senhor Alferes e fazer parte 
da decoração da sala, além de ser a melhor peça ali 
exposta demonstra uma vez mais o valor dado ao 
exterior, no qual o ser humano está impregnado. Quando 
relata sua transformação e diz que o alferes eliminou o 
homem, entende-se que a alma exterior - que antes 
valorizava as coisas simples como “o olhar da moça” - 
passaria agora a matéria, possuindo valor apenas 
material. A parte materialista toma conta do ser, 
impregnando-o e dispersando a sua outra parte: laranja 
– sol – sabedoria. “O alferes eliminou o homem”. 

A saída repentina da tia em viagem e os escravos 
aproveitando-se do momento oportuno para 
abandonarem a casa faz com que Jacobina fique 
abismada com toda sua solidão e os penosos dias 
angustiada pela repentina perda de sua alma exterior, 
uma vez que a interior se tornou dependente daquela. 
Deixa nítido o quanto os elogios e mimos haviam se 
tornado importantes para ele, que vivia agora do 
externo. 

Permaneceu no sítio sem olhar-se no espelho, 
inconsciente. Receava encontrar-se em dois, quando 
decidiu olhar, espantou-se ao ver uma imagem difusa – a 
imagem refletida que não conseguia ver com nitidez 
parecia ser a interior mesclada a exterior, praticamente 
encoberta. 

Decide vestir-se com a farda de alferes. Algo 
naquela imagem difusa o incomodava. Enquanto vestia-
se, olhava em direção ao espelho, onde via sempre uma 
sombra, algo indefinido. 

Quando termina de vestir-se e olha novamente para 
o espelho, que reflete o seu eu exterior integralmente, 
sente-se como se despertasse de um sono. 

Ao narrar as sensações olhando-se no espelho, 
demonstra o quanto a alma exterior o preenchia, 
contando que conseguiu atravessar mais seis dias de 
solidão sem os sentir, vivendo esses dias da sua alma 
exterior. Machado exprime a mascaração, ambiguidade e 
fragilidade do ser humano. 

O fato de o conto terminar com a retirada de 
Jacobina da sala sem aguardar indagações reforça a ideia 
a respeito da personagem que despreza a discussão 
única e simplesmente pelo fato de desprezá-la, e mais: o 
ser humano aparece aqui como algo inacabado e que 
vive envolto de uma mascaração de aparência e 
sentidos. 
 

 
 
EXERCÍCIOS 
 
01. (adaptada) 
 

Texto I  
[...] Cada criatura humana traz duas almas consigo: 
uma que olha de dentro para fora, outra que olha de 
fora para dentro... [...] Há casos, por exemplo, em 
que um simples botão de camisa é a alma exterior 
de uma pessoa; — e assim também a polca, o 
voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, 
uma cavatina, um tambor etc. Está claro que o ofício 
dessa segunda alma é transmitir a vida, como a 
primeira; as duas completam o homem, que é, 
metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde 
uma das metades, perde naturalmente metade da 
existência; e casos há, não raros, em que a perda da 
alma exterior implica a da existência inteira. [...]  

 

(ASSIS, Machado de. O Espelho. In: Papéis Avulsos. Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte: Livraria Garnier, 2000, p. 164.) 
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Texto II  
[...] É bem provável que o brasileiro comece a surgir 
e a reconhecer-se a si próprio mais pela percepção 
de estranheza que provoca no lusitano, do que por 
sua identificação como membro das comunidades 
socioculturais novas, porventura também porque 
desejoso de remarcar sua diferença e superioridade 
frente aos indígenas. [...] O primeiro brasileiro 
consciente de si foi, talvez, o mameluco, esse 
brasilíndio mestiço na carne e no espírito, que, não 
podendo identificar-se com os que foram seus 
ancestrais americanos — que ele desprezava —, nem 
com os europeus — que o desprezavam —, e sendo 
objeto de mofa dos reinóis e dos luso-nativos, via-se 
condenado à pretensão de ser o que não era nem 
existia: o brasileiro. Através dessas oposições e de 
um persistente esforço de elaboração de sua própria 
imagem e consciência como correspondentes a uma 
entidade étnico-cultural nova, é que surge, pouco a 
pouco, e ganha corpo a brasilianidade. [...]  

 

(RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido 
do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 127-

128) 
 

A partir da leitura dos dois trechos, responda: 
a) Identifique uma semelhança entre os trechos. 
b) Quanto ao texto I, qual a temática 

predominante no conto? 
 
02. Jacobina, durante um encontro em que ele e mais 

quatro amigos participavam para discutir questões de 
alta transcendência, um dos temas era a alma. 
Instigado a opinar, uma vez que raramente falava, 
Jacobina defende a ideia de que existem duas almas: 
uma alma interior e uma alma exterior. Segundo ele, 
a) Como se caracteriza a alma interior? 
b) E a alma exterior? 

 
03. Na construção da sua argumentação, Jacobina se 

vale de alguns argumentos: o primeiro refere-se à 
laranja; o segundo, ao judeu; o terceiro, sobre a 
mulher que tinha sua alma externa bastante volúvel. 
Por fim, se vale de sua própria experiência de vida 
ocorrida alguns anos antes, aos vinte e cinco anos 
de idade. 
a) Que experiência de vida marcou sua progressão 

social? 
b) Como os seus amigos e sua tia Marcolina 

encaravam essa experiência? 
c) O que significa as seguintes expressões, à luz do 

psicológico de Jacobina? “Eu pedia-lhe que me 
chamasse Joãozinho, como dantes; e ela 
abanava a cabeça, bradando que não, que era o 
"senhor alferes". / “Na mesa tinha eu o melhor 
lugar, e era o primeiro servido”. 

 
04. Já na nova função, Jacobina precisou tomar conta do 

sítio da tia em função de problemas de saúde com 
uma parenta. Consequentemente, uma nova 
experiência será vivida. Sobre a experiência: 
a) Explique o desdobramento da solidão sentida 

por Jacobina ao longo do que ele narra aos 
amigos. 

b) Qual é o papel do espelho na casa e de que 
forma esse objeto contribui ou não para a 
solução da angústia sentida por Jacobina?  

c) O uniforme militar se relaciona ou não ao 
espelho? Justifique. 

05. O conto O espelho integra o terceiro livro de 
Machado de Assis, intitulado Papéis avulsos, que foi 
lançado em 1882 com histórias curtas que ilustram 
sua fase realista. Nele se narra a história de cinco 
amigos reunidos em uma casa e que discutem 
“questões de alta transcedência”. Uma delas é o 
tema central do conto:  
a) a supremacia do ser em relação ao parecer 
b) a postura implacável na representação dos 

desvios à norma 
c) a análise do poder e de seus mecanismos 

psicológicos 
d) a divisão/duplicação da alma 
e) a oposição entre a vida pública e os impulsos da 

vida interior 
 
Obras Fuvest 
 
Iracema, José de Alencar 
 

 
 

Escritor do século XIX, criador de diversos estilos de 
escrita na prosa, com intenções de desvendar os 
aspectos constitutivos da essência brasileira, seguindo os 
aspectos do contexto romântico.  

 
 ÉPOCA/ESTILO 
O Romantismo é um estilo de época que rompeu 

alguns paradigmas interessantes no campo das artes, 
trazendo noções, tanto em prosa quanto em verso, que 
inovaram as tendências e as novas gerações.  

Uma das inovações estéticas foi a prosa sem 
alavancada, definitivamente, com status de arte, então, 
no Brasil, surge José de Alencar, que absorveu a base do 
estilo europeu e transbordou em aspectos e em cultura 
brasileira. 

Podem se destacar em José de Alencar os seguintes 
estilos:  

1) Regionalismo: aspectos da cultura regional/ 
interiorana do Brasil. Ex: Til 

2) Historicismo: aspectos históricos como pano de 
fundo dos acontecimentos. Ex: Os emboabas 

3) Urbanismo: aspectos da vida urbana do Rio de 
Janeiro e da burguesia. Ex: Senhora 

4) Indianismo. Aspectos da cultura e dos hábitos 
dos indígenas, com traços idealizantes. Ex: 
Iracema 
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Ainda sobre esse contexto, há de se observar a 
construção de alguns aspectos temáticos e estilísticos do 
período, tais como: 

 
1) Naturalismo 
2) Nacionalismo 
3) Heroísmo 
4) Indianismo 
5) Mulher idealizada 
6) Liberdade de estruturação, com variação métrica 

 
 CARACTERÍSTICAS DO AUTOR 

 
o Natural do Nordeste, isso torna-se referência em 

sua obra 
o Abrangeu em sua obra todo um perfil da cultura 

brasileira  
o Busca de uma identidade nacional em:  

 aspectos sociais,  
 elementos geográficos  
 concepções temáticas,    
 uma linguagem mais brasileira, tropical, sem 

o estilo português 
o Escreve de forma primorosa sobre os mais 

importantes temas que estavam em voga na 
literatura da época, descrevendo desde a 
sociedade burguesa do Rio até o índio ou o 
sertanejo das regiões mais afastadas. 

  
 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
 
Iracema apresenta ao leitor: 
1) “Lenda do ceará” 
2) Primordialmente, narrado em 3ª pessoa (onisciência 

e onipresença) 
3) Tempo/época: XVII 
4) Tempo/narração: meses 
5) Espaço: Ceará, demarcado: serras (Ibiapaba), rios 

(Parnaíba e Jaguaribe) e da bica do ipu 
6) As ações se passam no território cearense. A tribo 

tabajara (senhor das aldeias) domina o interior da 
província. Já a tribo pitiguara ou potiguara (senhor 
dos vales) domina o litoral (daí uma tribo de 
pescadores ou, pejorativamente, os comedores de 
camarão, segundo os seus inimigos). 

7) Personagens centrais: Martim, Iracema, Poti, 
Jacaúna, Caubi, Araquém, Irapuã.  
a. Iracema (lábios de mel) – Índia tabajara, 

responsável por preparar o licor da jurema, 
bebida que provoca alucinações em seus 
guerreiros. Apaixona-se por Martim, colonizador 
português, com quem perde a sua virgindade, 
quebrando a tradição da jurema. Iracema 
representa o amor e a abnegação, morrendo em 
favor da colonização europeia. Também, Iracema 
é o anagrama de América (uma análise mais 
reflexiva sobre a obra).  

b. Martim (filho de guerreiro) – Português que 
passa a viver entre os índios Pitiguaras. Seu 
nome deriva de Marte, deus da guerra, daí dar 
mais importância às batalhas do que 
propriamente ao amor que nutria por Iracema. 
Iracema, ainda, batiza com o nome indígena de 
Coatiabo, isto é, guerreiro pintado. 

c. Poti (camarão) – Guerreiro Pitiguara, amigo de 
Martim. Convertido ao cristianismo, recebeu o 
nome de Antônio Filipe Camarão. Historicamente, 
participou, ao lado dos portugueses, da guerra 

contra os invasores holandeses, com a patente 
de capitão-mor dos índios (Invasões holandesas). 
Em Iracema, Poti simboliza a amizade sincera e 
inquebrantável. 

d. Araquém – pajé dos tabajaras e pai de Iracema, 
recebe Martim em sua tribo, julgando-o ser um 
convidado de Tupã. Simboliza a sabedoria 
adquirida com a velhice (como todo pajé em uma 
tribo). É o responsável, no bosque sagrado, por 
distribuir os sonhos no momento em que os 
guerreiros tabajaras bebem o licor da jurema, 
preparado por Iracema. Com a partida da filha, 
sua cabeça vergou para o peito e não se ergueu 
mais (simbologia da vergonha). 

e. Caubi (senhor do caminho) – irmão de Iracema. 
é designado por seu pai, Araquém, para ser o 
guia de Martim até o encontro com Poti. 
Posteriormente, reencontra a irmã, quando, pela 
primeira vez, Martim a deixara para guerrear, 
trazendo-lhe notícias de seu pai, Araquém. 

f. Andira (morcego) – Índio tabajara, irmão do pajé 
Araquém. Assim como o irmão, é prudente, mas 
acaba sendo ofendido por Irapuã, por este não 
aceitar o seu conselho de não ir atrás dos 
Pitiguaras e esperá-los para o combate. 

g. Irapuã (mel redondo) – Chefe dos tabajaras e 
apaixonado por Iracema. Daí o seu ciúme 
doentio, o seu ódio por Martim e o desejo de 
matá-lo a qualquer custo. Assim como Poti e 
Martim, Irapuã também é um personagem 
histórico, só que é inimigo declarado dos 
portugueses e aliado dos franceses que 
invadiram o maranhão. 

h. Jacaúna (jacarandá preto) – Grande chefe dos 
Pitiguaras e irmão de Poti. Outro personagem 
histórico, foi amigo de Martim Soares Moreno, 
lutando ao seu lado contra os holandeses e 
franceses. Assim como Araquém, Jacaúna 
representa a boa hospitalidade. Seu colar de 
guerra fazia voltas em seu pescoço, exibindo os 
dentes dos inimigos por ele derrotados. 

i. Moacir (filho do sofrimento) – Filho de Iracema e 
Martim, simboliza não só o primeiro cearense, 
mas o primeiro brasileiro. Com a morte de 
Iracema, Martim o leva para Portugal, para 
depois retornarem, dando início à colonização 
europeia. 
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EXERCÍCIOS 
 
01. A próxima questão refere-se ao texto abaixo. 

 
Verdes mares bravios de minha terra natal, 

onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba; 
Verdes mares que brilhais como líquida 

esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as 
alvas praias ensombradas de coqueiros; 

Serenai, verdes mares, e alisai docemente a 
vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso 
resvale à flor das águas. 
 
Esse trecho é o início do romance Iracema, de José 
de Alencar. Dele, como um todo, é possível afirmar 
que: 
a) Iracema é uma lenda criada por Alencar para 

explicar poeticamente as origens das raças 
indígenas da América. 

b) as personagens Iracema, Martim e Moacir 
participam da luta fratricida entre os Tabajaras e 
os Pitiguaras.  

c) o romance, elaborado com recursos de 
linguagem figurada, é considerado o exemplar 
mais perfeito da prosa poética na ficção 
romântica brasileira. 

d) o nome da personagem-título é anagrama de 
América e essa relação caracteriza a obra como 
um romance histórico. 

e) a palavra Iracema é o resultado da aglutinação 
de duas outras da língua guarani e significa 
“lábios de fel”. 

 
02. Considere os dois fragmentos extraídos de Iracema, 

de José de Alencar. 
I. Onde vai a afouta jangada, que deixa rápida a 

costa cearense, aberta ao fresco terral a grande 
vela? Onde vai como branca alcíone buscando o 
rochedo pátrio nas solidões do oceano? Três 
entes respiram sobre o frágil lenho que vai 
singrando veloce, mar em fora. Um jovem 
guerreiro cuja tez branca não cora o sangue 
americano; uma criança e um rafeiro que viram 
a luz no berço das florestas, e brincam irmãos, 
filhos ambos da mesma terra selvagem. 

II. O cajueiro floresceu quatro vezes depois que 
Martim partiu das praias do Ceará, levando no 
frágil barco o filho e o cão fiel. A jandaia não 
quis deixar a terra onde repousava sua amiga e 
senhora. O primeiro cearense, ainda no berço, 
emigrava da terra da pátria. Havia aí a 
predestinação de uma raça? 
Ambos apresentam índices do que poderia ter 
acontecido no enredo do romance, já que 
constituem o começo e o fim da narrativa de 
Alencar. Desse modo, é possível presumir que o 
enredo apresenta 

a) o relacionamento amoroso de Iracema e Martim, 
a índia e o branco, de cuja união nasceu Moacir, 
e que alegoriza o processo de conquista e 
colonização do Brasil. 

b) as guerras entre as tribos Tabajara e Pitiguara 
pela conquista e preservação do território 
brasileiro contra o invasor estrangeiro. 

c) o rapto de Iracema pelo branco português 
Martim como forma de enfraquecer os 
adversários e levar a um pacto entre o branco 
colonizador e o selvagem dono da terra. 

d) a vingança de Martim, desbaratando o povo de 
Iracema, por ter sido flechado pela índia dos 
lábios de mel em plena floresta e ter-se tornado 
prisioneiro de sua tribo. 

e) a morte de Iracema, após o nascimento de Moacir, 
e seu sepultamento junto a uma carnaúba, na 
fronde da qual canta ainda a jandaia. 

 
03. Por que Iracema, de José de Alencar, pode ser inserida 

no quadro de obras representativas do Romantismo 
brasileiro? Assinale a alternativa incorreta. 
a) É uma obra repleta de antíteses, que 

caracterizam o dualismo do índio brasileiro, 
dividido entre o deus indígena e o europeu. 

b) José de Alencar imprimiu à obra Iracema uma 
linguagem brasileira, misturando o português 
com o tupi-guarani. 

c) É um romance baseado numa lenda do período de 
formação do Ceará: o nativo brasileiro – no caso, a 
índia – relaciona-se com o homem branco. 

d) Iracema é também anagrama da palavra 
AMÉRICA. Daí a índia ser a personificação do 
Novo Mundo americano; Martim, o guerreiro 
branco, é a personificação do conquistador. 

e) Iracema é uma índia idealizada para ser a 
representante nativa na formação do povo 
brasileiro. 

 
04. (FUVEST 2017) Nasceu o dia e expirou. Já brilha na 

cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. 
Correm lentas e silenciosas no azul do céu as estrelas, 
filhas da lua, que esperam a volta da mãe ausente. 
Martim se embala docemente; e como a alva rede que 
vai e vem, sua vontade oscila de um a outro 
pensamento. Lá o espera a virgem loura dos castos 
afetos; aqui lhe sorri a virgem morena dos ardentes 
amores. Iracema recosta-se langue ao punho da rede; 
seus olhos negros e fúlgidos, ternos olhos de sabiá, 
buscam o estrangeiro, e lhe entram n’alma. O cristão 
sorri; a virgem palpita; como o saí, fascinado pela 
serpente, vai declinando o lascivo talhe, que se 
debruça enfim sobre o peito do guerreiro.  

 

José de Alencar, Iracema. 
 

Atente para as seguintes afirmações, extraídas e 
adaptadas de um estudo do crítico Augusto Meyer 
sobre José de Alencar:  
I. “Nesta obra, assim como nos ‘poemas 

americanos’ dos nossos poetas, palpita um 
sentimento sincero de distância poética e 
exotismo, de coisa notável por estranha para 
nós, embora a rotulemos como nativa.”  

II. “Mais do que diante de um relato, estamos 
diante de um poema, cujo conteúdo se 
concentra a cada passo na magia do ritmo e 
na graça da imagem.”  

III. “O tema do bom selvagem foi, neste caso, 
aproveitado para um romance histórico, que 
reproduz o enredo típico das narrativas de capa 
e espada, oriundas da novela de cavalaria.”  

 

É compatível com o trecho de Iracema aqui 
reproduzido, considerado no contexto dessa obra, o 
que se afirma em  
a) I, apenas.  
b) III, apenas.  
c) I e II, apenas.  
d) II e III, apenas.  
e) I, II e III. 
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05. (FUVEST 2017) No texto, corresponde a uma das 
convenções com que o Indianismo construía suas 
representações do indígena  
a) o emprego de sugestões de cunho mitológico 

compatíveis com o contexto.  
b) a caracterização da mulher como um ser dócil e 

desprovido de vontade própria.  
c) a ênfase na efemeridade da vida humana sob os 

trópicos.  
d) o uso de vocabulário primitivo e singelo, de 

extração oral popular.  
e) a supressão de interdições morais relativas às 

práticas eróticas. 
 
Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de 
Assis 

 
 

 ÉPOCA/ESTILO 
O Realismo foi um dos contextos artísticos que mais 

intensamente combateu o idealismo romântico. Logo se 
tornou relevante nas críticas apresentadas em relação à 
sociedade de seu tempo e a um grupo específico: a 
burguesia. 

O estilo realista é inconfundível, pois apresenta um 
grupo social, a burguesia, em suas nuances mais trágicas 
e em seus aspectos mais profundos de ausência ético-
moral, ou seja, tanto na condição pessoal quanto na 
social, esse grupo ausenta-se de concepções positivas. 

Além disso, Eça de Queiroz, em Portugal, e Machado 
de Assis, no Brasil, travaram algumas disputas 
ideológicas no processo de escrita de seu tempo. Tal fato 
foi enriquecedor para o período, tendo em vista o 
surgimento da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas 
que tenta ser um contraponto no estilo e na técnica de 
escrita desse contexto literário. 

 
 CARACTERÍSTICAS DO AUTOR 

Machado de Assis apresenta alguns pontos que são 
sua mais intensa atemporalidade enquanto escritor do 
século XIX que conseguiu adentrar os mais profundos 
pormenores daquilo que se chama “Ser humano”, ora por 
utilizar recursos bastante peculiares, ora por demonstrar 
uma erudição tremendamente comparativa. Isso 
evidencia-se com: 

1) Ironia, ou ironia machadiana 
2) Metalinguagem 
3) Intertextualidades 
4) Metáforas 
5) Flashbacks 
6) Digressões 

7) Críticas sociais 
 

 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
 

1) Interlocução 
2) Intertextualidade 
3) Observação crítica sobre a burguesia 
4) Narrador – defunto – personagem – escritor 
5) Vida e essência vazias 
6) Aspectos da filosofia pessimista de Schopenhauer 

e Nietzsche. 
 

 Do livro 
 

1) Brás vivo é personagem da narrativa e vive uma 
existência marcada pela(o)(s): 

a. futilidades sociais 
b. volubilidade sentimental 
c. desprezo que manifesta pelos outros 

2) Expõe sem nenhum pudor os próprios defeitos.  
a. está morto 
b. não pode mais ser atingido pela ira de 

seus contemporâneos 
c. sabedoria necessária para perceber que 

seu modo de agir é semelhante ao de 
todos os seres humanos 

3) A sociedade: jogo entre aparência e essência 
4) Pessoas interpretam papéis e fingem ser o que 

realmente não são 
5) Impossibilidade de conhecer as profundezas da 

alma não impede o narrador de reconhecer a 
miséria moral da humanidade 

6) Filosofia do humanitismo, que afirma que toda 
atitude humana, boa ou má, é justificável como 
um ato de preservação da espécie 

7) Capaz de olhar com ceticismo a própria teoria, 
chegando a uma conclusão que nada tem de 
otimista: por ele, a espécie humana termina ali, 
já que não deixa herdeiros da “nossa miséria” 

8) “nunca precisei ganhar o pão com o suor do meu 
trabalho” 

 
Personagens: 

1) - Brás Cubas: narrador e protagonista, é o 
“defunto autor” de sua própria biografia, na qual 
avalia com ceticismo a existência humana.  

2) - Virgília: esposa do político Lobo Neves e 
amante de Brás Cubas, sustenta o caso adúltero 
para manter as aparências do casamento.  

3) - Quincas Borba: amigo de Brás, formula a 
filosofia do humanitismo.  

4) - Eugênia: jovem manca de quem Brás rouba um 
beijo, abandonando-a em seguida.  

5) - Marcela: prostituta de luxo com quem o 
narrador se envolve na juventude.  

6) - Cotrim: cunhado de Brás pelo casamento com a 
irmã deste, Sabina, trata-se de um homem de 
hábitos rudes no trato com escravos.  

7) - Nhã Loló: parenta de Cotrim, é a noiva 
arranjada por Sabina para o irmão; o casamento 
não se realiza em função da morte da 
pretendente.  

8) - Dona Plácida: ex-empregada de Virgília, 
acoberta os encontros amorosos entre Brás e sua 
antiga ama.  

9) - Prudêncio: ex-escravo de Brás; depois de 
alforriado, torna-se dono de um escravo, em que 
se vinga das violências recebidas na infância. 
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EXERCÍCIOS 
 

"Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias 
pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro 
lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o 
uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas 
considerações me levaram a adotar diferente método: a 
primeira é que eu não sou propriamente um autor 
defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi 
outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais 
galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua 
morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: a diferença 
radical entre este livro e o Pentateuco." 
(Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas). 
 
01. O autor afirma que: 

a) vai começar suas memórias pela narração de 
seu nascimento. 

b) vai adotar uma sequência narrativa invulgar. 
c) o que o levou a escrever suas memórias foram 

duas considerações sobre a vida e a morte. 
d) vai começar suas memórias pela narração de 

sua morte. 
e) vai adotar a mesma sequência narrativa 

utilizada por Moisés. 
 

02. Definindo-se como um "defunto autor", o narrador: 
a) pôde descrever sua própria morte. 
b) escreveu suas memórias antes de morrer. 
c) ressuscitou na sua obra após a morte. 
d) obteve em vida o reconhecimento de sua obra. 
e) descreveu a morte após o nascimento. 

 
03. Segundo o narrador, Moisés contou sua morte no: 

a) promontório. 
b) meio do livro. 
c) fim do livro. 
d) intróito. 
e) começo da missa. 

 
 

04. (Fuvest 2017) CAPÍTULO LIII ....... Virgília é que já 
se não lembrava da meia dobra; toda ela estava 
concentrada em mim, nos meus olhos, na minha 
vida, no meu pensamento; — era o que dizia, e era 
verdade. Há umas plantas que nascem e crescem 
depressa; outras são tardias e pecas. O nosso amor 
era daquelas; brotou com tal ímpeto e tanta seiva, 
que, dentro em pouco, era a mais vasta, folhuda e 
exuberante criatura dos bosques. Não lhes poderei 
dizer, ao certo, os dias que durou esse crescimento. 
Lembra-me, sim, que, em certa noite, abotoou-se a 
flor, ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar, um 
beijo que ela me deu, trêmula, — coitadinha, — 
trêmula de medo, porque era ao portão da chácara. 
Uniu-nos esse beijo único, — breve como a ocasião, 
ardente como o amor, prólogo de uma vida de 
delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que 
rematavam em dor, de aflições que desabrochavam 
em alegria — uma hipocrisia paciente e sistemática, 
único freio de uma paixão sem freio —, vida de 
agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, 
que uma hora pagava à farta e de sobra; mas outra 
hora vinha e engolia aquela, como tudo mais, para 
deixar à tona as agitações e o resto, e o resto do 
resto, que é o fastio e a saciedade: tal foi o livro 
daquele prólogo.  

Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas.  
 
Considerado no contexto de Memórias Póstumas de 
Brás Cubas, o “livro” dos amores de Brás Cubas e 
Virgília, apresentado no breve capítulo aqui 
reproduzido, configura uma  
a) demonstração da tese naturalista que postula o 

fundamento biológico das relações amorosas.  
b) versão mais intensa e prolongada da típica 

sequência de animação e enfado, característica 
da trajetória de Brás Cubas.  

c) incorporação, ao romance realista, dos 
triângulos amorosos, cuja criação se dera 
durante o período romântico.  

d) manifestação da liberdade que a condição de 
defunto autor dava a Brás Cubas, permitindo-lhe 
tratar de assuntos proibidos em sua época.  

e) crítica à devassidão que grassava entre as famílias 
da elite do Império, em particular, na Corte. 
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O Cortiço, Aluízio Azevedo 

 
 
 ÉPOCA/ESTILO 

 

O Naturalismo, assim como o Realismo, surge na 
Europa (1860) e no Brasil (1881) como forma de reação 
ao Romantismo. 

Busca estabelecer aspectos diferenciados, como: 
1) Ausência de sentimentalismo 
2) Ruptura da idealização 
3) Zoomorfização 
4) Perda dos valores e da moral 
5) Coisificação do ser humano 
6) Cientificismo 
 

Se o Realismo primou pelas questões filosóficas, o 
Naturalismo seguiu pela vertente da ciência, trazendo 
aspectos como: Darwinismo social, Determinismo 
(geográfico, étnico e social) e Positivismo.  

 

 CARACTERÍSTICAS DO AUTOR 
 

1) Autor da obra inaugural do Naturalismo 
brasileiro: O mulato 

2) Utiliza expressões animalescas para descrever os 
personagens 

3) Analisa a sociedade sem moralismos 
4) Críticas à sociedade brasileira 
5) Observação do preconceito racial 
6) Muito foco em ambientes deteriorados, como as 

casas de pensão e os cortiços 
7) Foco na população humilde e desfavorecida 
8) Identificação da exploração de portugueses em 

relação aos mestiços nacionais 
9) A mulher como ser explorado e, muitas vezes, 

prostituído 
 
 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
 

PERSONAGENS 
 

1) Cortiço – Considerado por muitos autores o 
protagonista de toda a obra devido à influência 
que exercia sobre as personagens (de acordo 
com o crítico da USP, Antônio Candido) 

2) João Romão - português trabalhador, desonesto, 
explorador dos mais pobres e oportunista. 
Conforme obteve sucesso financeiro, almejou 
mudar de status e foi em busca de uma nova 
posição social e um título de nobreza.   

3) Bertoleza - quitandeira, escrava que, enganada 
por João Romão, crê que está alforriada. 
Trabalhadora, humilde e servil. Foi explorada por 
João Romão enquanto era necessária.    

4) Rita Baiana - mulata muito sensual, amiga de 
todos no cortiço. Mulher independente, 

causadora da transformação de Jerônimo, que 
fica fascinado por ela. Também, malemolente, 
alegre e assanhada. É objeto de desejo da 
maioria dos homens do cortiço. “E toda ela 
respirava o asseio das brasileiras e um odor 
sensual de trevos e plantas aromáticas. 
Irrequieta, saracoteando o atrevido e rijo quadril 
baiano, respondia para a direita e para a 
esquerda, pondo à mostra um fio de dentes 
claros e brilhantes que enriqueciam a sua 
fisionomia com um realce fascinador.” 

5) Firmo – mestre capoeira e amante de Rita 
Baiana.   

6) Jerônimo – português, cerca de trinta e cinco 
anos. A princípio, mostra-se extremamente 
trabalhador, honesto, bom pai e marido 
dedicado. Ao se apaixonar por Rita Baiana, passa 
por uma completa transformação degradante. No 
final da narrativa, revê sua trajetória, busca sua 
mulher e filha e abandona o cortiço na esperança 
de voltar a ser o que era.    

7) Piedade - esposa de Jerônimo, não se adapta aos 
costumes do cortiço. Mantém seus hábitos 
portugueses tanto na alimentação como em não 
tomar banho todos os dias. Abandonada pelo 
marido, vai-se degradando pouco a pouco, a 
ponto de ser expulsa do cortiço.    

8) Pombinha - considerada a “flor do cortiço”. 
Bonita, loira, muito pálida, modos finos e 
educados, recebeu instrução até em francês. 
Ajudava a todos no cortiço. Depois de violentada 
por Leonie, casa-se, mas insatisfeita, separa-se 
e, juntamente com Leonie, dominam o meretrício 
da região.  

9) João da Costa - noivo e depois marido de 
Pombinha. Traído pela mulher, abandona-a.   

10) Leonie - meretriz de procedência francesa. 
Prostituta e lésbica, era muito querida por todos 
no cortiço. Gosta de Pombinha e a força numa 
experiência homossexual. Ao final da narrativa, 
ela e Pombinha dominam o meretrício da cidade.   

11) Albino - sujeito afeminado, era fraco e pobre. Era 
lavadeiro e vivia sempre entre as mulheres, com 
quem já estava tão familiarizado que elas o 
tratavam como a uma pessoa do mesmo sexo.  

12) Miranda - também português, 35 anos, 
negociante de tecidos. Muda-se para um sobrado 
ao lado do cortiço de João Romão. Casa-se, por 
interesse, com Estela, que não o ama, sente-se 
humilhado e aos poucos irá invejar João Romão, 
que ascendeu sozinho sem ter que se submeter a 
um casamento de conveniência. Logo que se 
mudou, tentou comprar um pedaço de terra de 
seu vizinho para aumentar seu quintal. João 
Romão não só não vendeu como se propôs a 
comprar-lhe um tanto do seu quintal.     

13) Estela - esposa de Miranda.   
14) Henrique – estimado de Dona Estela. “Dona 

Estela, no cabo de pouco tempo, mostrou por ele 
estima quase maternal...” 

15) Zulmira - suposta filha de Miranda e Estela. Ao 
final da narrativa, ela será alvo da ambição de 
João Romão.    

16) Botelho - hóspede na casa de Miranda na 
qualidade de “parasita”. Caminhando para os 
setenta anos, era antipático e comparado 
fisicamente a um abutre. 
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EXERCÍCIOS 
 

01. Leia as proposições acerca de O Cortiço. 
 

I. Constantemente, as personagens sofrem 
zoomorfização, isto é, a animalização do 
comportamento humano, respeitando os 
preceitos da literatura naturalista. 

II. A visão patológica do comportamento sexual é 
trabalhada por meio do rebaixamento das 
relações, do adultério, do lesbianismo, da 
prostituição etc. 

III. O meio adquire enorme importância no enredo, 
uma vez que determina o comportamento de 
todas as personagens, anulando o livre-arbítrio. 

IV. O estilo de Aluísio Azevedo, dentro de O Cortiço, 
confirma o que se percebe também no conjunto 
de sua obra: o talento para retratar 
agrupamentos humanos. 

 

Está(ão) correta(s) 
a) todas 
b) apenas I 
c) apenas I e II 
d) apenas I, II e III 
e) apenas III e IV 

 
02. A questão a seguir baseia-se no seguinte fragmento 

do romance O cortiço (1890), de Aluísio Azevedo 
(1857-1913): 
 

O cortiço 
Fechou-se um entra-e-sai de marimbondos defronte 
daquelas cem casinhas ameaçadas pelo fogo. 
Homens e mulheres corriam de cá para lá com os 
tarecos ao ombro, numa balbúrdia de doidos. O 
pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e 
colchões espocados. Ninguém se conhecia naquela 
zumba de gritos sem nexo, e choro de crianças 
esmagadas, e pragas arrancadas pela dor e pelo 
desespero. Da casa do Barão saíam clamores 
apopléticos; ouviam-se os guinchos de Zulmira que 
se espolinhava com um ataque. E começou a 
aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-
lo; mas viam-se baldes e baldes que se despejavam 
sobre as chamas. 
Os sinos da vizinhança começaram a badalar. 
E tudo era um clamor. 
A Bruxa surgiu à janela da sua casa, como à boca de 
uma fornalha acesa. Estava horrível; nunca fora tão 
bruxa. O seu moreno trigueiro, de cabocla velha, 
reluzia que nem metal em brasa; a sua crina preta, 
desgrenhada, escorrida e abundante como as das 
éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de 
fúria saída do inferno. E ela ria-se, ébria de 
satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas, 
vitoriosa no meio daquela orgia de fogo, com que 

ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua alma 
extravagante de maluca. 
Ia atirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o 
madeiramento da casa incendiada, que abateu 
rapidamente, sepultando a louca num montão de 
brasas. 

 
03. Em O cortiço, o caráter naturalista da obra faz com 

que o narrador se posicione em terceira pessoa, 
onisciente e onipresente, preocupado em oferecer 
uma visão crítico-analítica dos fatos. A sugestão de 
que o narrador é testemunha pessoal e muito 
próxima dos acontecimentos narrados aparece de 
modo mais direto e explícito em: 
a) “Fechou-se um entra-e-sai de marimbondos 

defronte daquelas cem casinhas ameaçadas pelo 
fogo.” 

b) “Ninguém sabia dizê-lo; mas viam-se baldes que 
se despejavam sobre as chamas.” 

c) “Da casa do Barão saíam clamores apopléticos…” 
d) “A Bruxa surgiu à janela da sua casa, como à 

boca de uma fornalha acesa.” 
e) “Ia atirar-se cá para fora, quando se ouviu 

estalar o madeiramento da casa incendiada…” 
 
04. Leia o texto abaixo, retirado de O Cortiço, e faça o 

que se pede: 
 

Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, 
abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de 
portas e janelas alinhadas. 
Um acordar alegre e farto de quem dormiu, de uma 
assentada, sete horas de chumbo. 
 

[…]. 
 

O rumor crescia, condensando-se; o zunzum de 
todos os dias acentuava-se; já se não destacavam 
vozes dispersas, mas um só ruído compacto que 
enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras 
na venda; ensarilhavam-se discussões e rezingas; 
ouviam-se gargalhadas e pragas; já se não falava, 
gritava-se. Sentia-se naquela fermentação 
sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras 
que mergulham os pés vigorosos na lama preta e 
nutriente da vida, o prazer animal de existir, a 
triunfante satisfação de respirar sobre a terra. 
 

(AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 15. ed. São Paulo: Ática, 
1984. p. 28-29.) 

 

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma 
possível leitura do fragmento citado: 
a) No texto, o narrador enfatiza a força do coletivo. 

Todo o cortiço é apresentado como um 
personagem que, aos poucos, acorda como uma 
colmeia humana. 

b) O texto apresenta um dinamismo descritivo, ao 
enfatizar os elementos visuais, olfativos e auditivos. 

c) O discurso naturalista de Aluísio Azevedo 
enfatiza nos personagens de O Cortiço o aspecto 
animalesco, “rasteiro” do ser humano, mas 
também a sua vitalidade e energia naturais, 
oriundas do prazer de existir. 

d) Por meio da descrição do despertar do cortiço, o 
narrador apresenta os elementos introspectivos dos 
personagens, procurando criar correspondências 
entre o mundo físico e o metafísico. 

e) Observa-se, no discurso de Aluísio Azevedo, 
pela constante utilização de metáforas e 
sinestesias, uma preocupação em apresentar 
elementos descritivos que comprovem a sua 
tese determinista. 
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A Cidade e as Serras, Eça de Queiroz 
 

 
 
 ÉPOCA/ESTILO 

O Realismo foi um dos contextos artísticos que mais 
intensamente combateu o idealismo romântico, logo se 
tornou relevante nas críticas apresentadas em relação a 
sociedade de seu tempo e a um grupo específico: a 
burguesia. 

O estilo realista é inconfundível, pois apresenta um 
grupo social, a burguesia, em suas nuances mais trágicas 
e em seus aspectos mais profundos de ausência ético-
moral, ou seja, tanto na condição pessoal quanto na 
social, esse grupo ausenta-se de concepções positivas. 

Além disso, Eça de Queiroz, em Portugal, e Machado 
de Assis, no Brasil, travaram algumas disputas 
ideológicas no processo de escrita de seu tempo. Tal fato 
foi enriquecedor para o período, tendo em vista o 
surgimento da obra A Cidade e as Serras, de Eça de 
Queiroz, que tenta ser um contraponto no estilo e na 
técnica de escrita desse estilo literário. 

Nessa obra em específico, a última do autor, 
apresenta-se uma concepção realista na primeira parte 
da obra (vida do protagonista em Paris) e uma 
concepção mais harmoniosa e quase romântica na 
segunda parte (vida no interior de Portugal). 

É importante frisar que Eça de Queiroz é um autor 
primordialmente Realista, com momentos naturalistas, 
como na obra O primo Basílio, ou, ainda, com elementos 
de orientalismo e sobrenatural em O Mandarim. 

Manteve o autor português correspondência com 
Machado de Assis, nutrindo aspectos positivos relevantes 
às temáticas e um descompasso quanto ao modelo do 
período, pois o brasileiro queria uma arte diferenciada, 
como provou em Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
diferentemente do português que seguia a cartilha de 
seu tempo, como se observa na caracterização de escrita 
da maior parte de seus livros. 
 
 CARACTERÍSTICAS DO AUTOR 

1) Visão mais crítica da sociedade 
2) Fugiu do estilo clássico de escrita, apostando em 

uma maior liberdade na elaboração do texto   
3) Objetividade: consiste em ver ou sentir as 

coisas por meio de personagens interpostas, isto 
é, por meio de subjetividades que ele constrói. 
(Será o artifício usado para elaborar seu 
romance póstumo, A Cidade e as Serras) 

4) Senso crítico 
5) Ceticismo 
6) Afiadíssima sensibilidade 

 

 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
Personagens: 
1) Jacinto: francês rico que reencontra a felicidade 

em Portugal, terra de seus antepassados.  
2) Zé Fernandes: narrador e testemunha das 

mudanças que se operam no amigo Jacinto. 
3) Amigos de Jacinto em Paris: formam um grupo 

caracterizado pela hipocrisia; entre eles, 
destaca-se Madame d’Oriol, amante de Jacinto.  

4) Madame Colombe: prostituta de luxo com quem 
Zé Fernandes mantém um tórrido caso 
amoroso.  

5) Amigos da serra: comportam-se com 
sinceridade, rejeitando Jacinto por associá-lo ao 
absolutismo miguelista. 

6) Joaninha: prima de Zé Fernandes, torna-se 
esposa de Jacinto.  

7) Grilo: empregado de Jacinto por toda a vida, 
mostra grande perspicácia em suas opiniões a 
respeito do amo. 

 
 Do enredo 

o Tempo: A Cidade e as Serras compreende uma 
narrativa que se inicia em torno de 1820, 
estendendo-se até cerca de 1893 

o Foco narrativo: é centrado na primeira pessoa. O 
narrador, Zé Fernandes, embora seja 
personagem importante do romance, não é 
protagonista. Trata-se de um narrador 
testemunha, que observa de perto os 
acontecimentos que relata. Ele não sabe tudo 
sobre a história, como os narradores oniscientes; 
seu conhecimento dos fatos limita-se àquilo que 
presencia, ou ao que indiretamente lhe é dado 
saber. Quanto às personagens com que se 
relaciona, só as conhece pelo que manifestam; se 
há discordância entre o que declaram e seus 
pensamentos e sentimentos mais íntimos, o 
narrador não é capaz de saber com certeza. O 
leitor conhece indireta e parcialmente fatos e 
pessoas, uma vez que são apresentados 
mediante o filtro da subjetividade. Assim, o 
retrato das personagens depende da 
sensibilidade, capacidade de observação e 
disposição afetiva do narrador; a apresentação 
dos fatos resulta da seleção e combinação, 
empreendidas pelo narrador, dos elementos que 
os constituem, aos quais ele teve acesso direta 
ou indiretamente; os juízos de valor formulados 
decorrem dos valores assumidos pelo narrador. 
Embora não se possa confundir autor (Eça de 
Queiroz) e narrador (Zé Fernandes), o primeiro 
se vale do segundo para passar a tese que está 
na base da obra, a da superioridade da vida rural 
sobre a civilização urbana e desumanização do 
homem nas grandes cidades. 

o Espaço: O elemento espacial é decisivo na 
estruturação de A Cidade e as Serras. O romance 
é nitidamente construído a partir de uma relação 
opositiva, que se apresenta desde o título. De um 
lado, o meio urbano; de outro, o meio rural. 
Mais, essa oposição básica se desdobra, ao longo 
da narrativa, na forma de um jogo dialético de 
afirmação e negação de cada um dos termos. 

o Aspectos pertinentes: Realismo, Naturalismo e 
Impressionismo. Do primeiro, aspectos críticos 
da sociedade; do segundo, o romance de tese, a 
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estética do feio e o zoomorfismo; já do último, as 
descrições campestres. 

o Paródia consiste na referência irônica a obras 
consagradas, literárias ou de outra espécie, de 
modo a estabelecer uma relação de 
intertextualidade, cujo efeito de sentido é, 
geralmente, jocoso. Entre as mais relevantes 
para A Cidade e as Serras estão o Eclesiastes 
bíblico, as obras do filósofo pessimista 
Schopenhauer, D. Quixote, de Cervantes, as 
Bucólicas e as Geórgicas, de Virgílio. 

 

 
 
EXERCÍCIOS 
 
01. Com base na leitura da obra A cidade e as serras, de 

Eça de Queiroz, publicada originalmente em 1901, é 
correto concluir que, nela, encontra-se 
a) o prenúncio de uma consciência ecológica que 

iria eclodir com força somente em finais do 
século XX, mas que, nessa obra, já mostrava um 
sentido visionário, inspirado pela invenção dos 
motores a vapor. 

b) uma concepção de hierarquia civilizacional entre 
as regiões do mundo, na qual a Europa 
representaria a modernidade e um modelo a 
seguir, e a América, o atraso e um modelo a ser 
evitado. 

c) a construção de uma associação entre indivíduo 
e divindade, já que, no livro, a natureza é, 
fundamentalmente, símbolo de uma condição 
interior a ser alcançada por meio da resignação e 
penitência. 

d) a manifestação de um clima de forte otimismo, 
decorrente do fim do ciclo bélico mundial do 
século XIX, que trouxe à tona um anseio de 
modernização de sociedades em vários 
continentes. 

e) uma valorização do meio rural e de modos de 
vida a ele associados, nostalgia típica de um 
momento da história marcado pela consolidação 
da industrialização e da concentração da maior 
parte da população em áreas urbanas. 

 
Instrução: As questões de números 2 a 3 baseiam-se no 
trecho de A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. 
 

Jacinto e eu, José Fernandes, ambos nos 
encontramos e acamaradamos em Paris, nas escolas do 
Bairro Latino – para onde me mandara meu bom tio 
Afonso Fernandes Lorena de Noronha e Sande, quando 
aqueles malvados me riscaram da universidade por eu 
ter esborrachado, numa tarde de procissão, na Sofia, a 
cara sórdida do Dr. Pais Pita. 

Ora nesse tempo Jacinto concebera uma ideia... Este 
príncipe concebera a ideia de que o homem só é 
“superiormente feliz quando é superiormente civilizado”. 
E por homem civilizado o meu camarada entendia aquele 
que, robustecendo a sua força pensante com todas as 
noções adquiridas desde Aristóteles, e multiplicando a 
potência corporal dos seus órgãos com todos os 
mecanismos inventados desde Teramenes, criador da 
roda, se torna um magnífico Adão quase onipotente, 
quase onisciente, e apto portanto a recolher dentro de 
uma sociedade e nos limites do progresso (tal como ele 
se comportava em 1875) todos os gozos e todos os 
proventos que resultam de saber e de poder... Pelo 
menos assim Jacinto formulava copiosamente a sua 
ideia, quando conversávamos de fins e destinos 
humanos, sorvendo bocks poeirentos, sob o toldo das 
cervejarias filosóficas, no Boulevard Saint-Michel. 

Esse conceito de Jacinto impressionara os nossos 
camaradas de cenáculo, que tendo surgido para a vida 
intelectual, de 1866 a 1875, entre a Batalha de Sadowa e 
a Batalha de Sedan e ouvindo constantemente, desde 
então, aos técnicos e aos filósofos, que fora a espingarda 
de agulha que vencera em Sadowa e fora o mestre-de-
escola quem vencera em Sedan, estavam largamente 
preparados a acreditar que a felicidade dos indivíduos, 
como a das nações, se realiza pelo ilimitado 
desenvolvimento da mecânica e da erudição. Um desses 
moços mesmo, o nosso inventivo Jorge Calande, reduzira 
a teoria de Jacinto, para lhe facilitar a circulação e lhe 
condensar o brilho, a uma forma algébrica: 
 
SUMA CIÊNCIA X SUMA POTÊNCIA = SUMA 
FELICIDADE 
 
02. Conforme o pensamento de Jacinto, que ganhou a 

forma algébrica desenvolvida por Jorge Calande, a 
concepção de um homem superiormente 
feliz envolve 
a) a dissimulação da força e da sabedoria 
b) a busca pela simplicidade 
c) o conhecimento e o progresso científico 
d) a dissociação entre progresso e filosofia 
e) o distanciamento dos preceitos filosóficos 

 
03. Se a civilização era enaltecida por Jacinto, era de se 

esperar que, para ele, a vida apartada do progresso 
a) ficaria consideravelmente limitada, reduzindo-se 

a prática intelectual. 
b) aguçaria a intelectualidade, ampliando a relação 

do homem com o saber. 
c) daria espaço para o real sentido de viver e de 

tornar-se uma pessoa feliz. 
d) equilibraria a relação do homem com o saber, 

permitindo-lhe ser pleno e feliz. 
e) impediria a felicidade do homem, sem, contudo, 

influenciar a prática intelectual. 
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Minha Vida de Menina– Helena Morley 
 

 
 
AUTORA/ESTILO/ÉPOCA 

 

O livro Minha vida de menina, de Helena Morley, 
pseudônimo de Alice Dayrell Caldeira Brant, tem uma 
gênese peculiar. Ele teria sido composto de várias 
passagens do diário de uma adolescente escrito entre os 
anos de 1893 e 1895, quando ela tinha de 13 a 15 anos 
de idade. Depois de muitas décadas guardados e 
esquecidos, os escritos foram reunidos e selecionados 
pela autora e publicados em 1942, para mostrar “às 
meninas de hoje a diferença entre a vida atual e a 
existência simples que levávamos naquela época”. 

Há quem possa duvidar da autenticidade dos 
manuscritos. Não é de todo impossível que o diário tenha 
sido escrito muitos anos depois da época retratada, ou 
ainda, não é inadmissível que tenha sido dado algum 
trato literário de proposital despojamento aos escritos da 
menina, pelas mãos de escritores modernistas mineiros. 
Unicamente a revelação pública dos manuscritos poderia 
deslindar o mistério. 

 
AS PALAVRAS E AS COISAS 

 
Seja como for, é inquestionável a qualidade literária 

dos escritos. Sua prosa coloquial tem o tom da 
franqueza, a linguagem é desataviada, próxima do 
concreto do dia a dia da autora e de seu modo de vida, 
ligado às coisas práticas, aos prazeres sensíveis e 
percepções imediatas. Escrever é para a garota ser fiel à 
realidade dos acontecimentos, e a ausência deles é um 
estorvo para a realização linguística, conforme ela 
observa em determinada passagem: “Eu estava com a 
pena na mão pensando o que havia de escrever, pois há 
dias não acontece nada”. A hesitação é quebrada por um 
providencial enterro que passa à porta de sua casa, e lhe 
proporciona o ingrediente necessário para o exercício da 
redação: “Fiquei contente porque achei um assunto”.  

Helena acha que o pai tinha razão quando 
aconselhou-a a escrever diariamente o que lhe acontecia, 
porque há casos que, de tão engraçados, tinham mesmo 
é que ficar registrados no papel, pois a memória um dia 

os esqueceria. É o caso do maior bebedor da cidade, 
“nosso pobre professor Seu Leivas que em todas as 
festas acaba sempre bicudo”, que no aniversário de Siá 
Aninha, encheu as bochechas de cerveja e esguichou-a 
pelas narinas sobre a comidaria que estava em cima da 
mesa.  

É evidente a necessidade de alimentar as narrativas 
e reflexões com produtos reais. Até o inverossímil cria 
contornos de realidade, como o caso do ladrão que não 
se podia prender porque ele se metamorfoseava em 
cadeira, ou em vassoura, ou, no mato, em cupim. O 
absurdo da situação poderia até passar por verídico se 
não contradissesse a lógica da menina: se se prender o 
cupim na cadeia, o ladrão não estará lá ao reverter à 
forma humana?  

Com as histórias que ouve, a expectativa de Helena 
não é muito diferente. Há que ter lógica e realidade. 
Grande contadeira de histórias é a negra Reginalda. 
Certa noite, ela começou a contar histórias, e os ouvintes 
pediam sempre mais, até que ela esgotou seu estoque 
de casos, e teve que inventar alguma coisa. Helena e o 
primo Leontino perceberam na hora que o caso era 
inventado e se retiraram decepcionados. Suas histórias 
preferidas são as do tempo antigo, principalmente as dos 
casamentos de suas tias. Acha repetitivas e sem graça as 
histórias do pai. 

 
A arte narrativa é entendida como reprodução do 

mundo e seus valores. Ou representação, como no teatro 
dos fantoches, cujo encanto reside no fato de parecerem 
com gente. 

O diário não serve apenas para se registrarem os 
acontecimentos quando eles acontecem. Há as 
digressões, como a lembrança do ano da fome, quando 
Helena era muito menina. A autoconfiança da diarista é 
tanta que ela afirma que certamente não teriam passado 
tantas dificuldades se ela fosse na época “maior ou mais 
esperta como hoje”. 

Para Helena, os mecanismos do mundo têm de ser 
bem explicados para que eles possam ter valor. É o que 
ocorre, por exemplo, com a superstição de que a 
Diamantina daquela época era plena. Helena sofria desde 
menina com a superstição do povo, e na adolescência 
duvida dela. Treze pessoas na mesa e espelho quebrado 
dão azar, pentear cabelo de noite manda a mãe para o 
inferno, varrer a casa de noite faz a vida desandar, e 
muitas outras crenças deixam Helena incrédula. Uma 
superstição em que ela acredita, porque tem lógica, e 
funciona por estar ligada à realidade, é a de que jogar 
sal no fogo faz com que uma visita indesejada vá 
embora. Como as visitas conhecem as crenças, elas 
ouvem o sal estalando no fogo e percebem que estão 
sobrando, e resolvem ir embora. 

Quanto ao pensamento, Helena percebe que, quanto 
menos as pessoas pensam, menos sofrem: “A gente faz 
tudo sem pensar, graças a Deus”. Ela, entretanto, se 
considera a pessoa que mais raciocina na família, e 
declara que desde os dez anos ela pensa, reflete e tira 
conclusões, o que não ocorre com os parentes de sua 
mãe, que não refletem sobre as coisas e acabam 
acreditando em tudo o que lhes é dito: “São todos felizes 
assim!”. 

Apesar de tanto pragmatismo, Helena também tem 
seus momentos de devaneios. “Fazer castelos” é para ela 
um exercício de irrealidade que provoca prazer, mas não 
tem nenhum efeito prático sobre sua rotina; eles se 
bastam por si mesmos: “Adoro fazer castelos e cada dia 
faço um mais lindo... Os que tenho feito ultimamente são 
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tão bons, que até gosto de perder o sono só para pensar 
neles. Não me importo de realizá-los e não penso mesmo 
nisso. Fazê-los me basta”. 

O pensamento lógico de Helena está relacionado a 
sua visão pragmática do mundo, o que acentua sua 
postura questionadora. Um exemplo é a vida de 
sofrimentos, que engrandece e glorifica, a qual a tradição 
judaico-cristã prescreve para os homens, mas a lógica da 
menina não quer aceitar essa situação: “Mas eu é que 
não serei tola de fazer de uma vida tão boa uma vida de 
sofrimentos”. 

A lógica questionadora também funciona para os 
“conselhos médicos” que a tradição perpetuou. A mãe a 
proíbe de entrar na água após o almoço, porque faz mal. 
O mal é meio misterioso, pois ninguém sabe explicar em 
que ele consiste. Por que então o mal não ocorre com os 
mineiros, que ficam dentro d’água o dia inteiro 
procurando diamantes? A resposta é que eles estão 
acostumados; por outro lado, ninguém deixa os jovens 
acostumarem também. Conclusão: os adultos não têm 
lógica, apenas repetem coisas que lhes falam e as 
aceitam como verdade inquestionável, o que não 
combina com o espírito investigador de Helena. 

O caso do menino que ficou cego por desleixo do pai 
ilustra como as explicações pouco convincentes para o 
sofrimento, relacionados à vontade de Deus, são 
também objeto de questionamento. Helena se sente 
infeliz com a condição do menino, e é consolada pela 
mãe: “Não sofra assim, minha filha, Deus sabe o que faz. 
Quem sabe se Deus não quer fazer desse menino um 
santo para Sua glória? Deus nunca erra, minha filha! Ele 
sempre sabe o que faz!”. Apesar de se sentir um pouco 
confortada com as palavras da mãe, a lógica da menina 
não permite que essa fala seja definitiva: “Estas palavras 
aliviaram-me um pouco, apesar de eu não compreender 
para que Deus queria santo cego. Podia tanto deixá-lo 
com vista e fazê-lo santo enxergando”. 

 
O UNIVERSO SOCIAL DE HELENA 

 
Diamantina, cidade situada a 280 km ao norte de 

Belo Horizonte, a 1262 m de altitude, teve seu esplendor 
como região produtora de diamante no século XVIII. Ao 
final do século XIX, período em que teriam sido feitas as 
anotações de Helena Morley, a cidade já via escassear a 
preciosa pedra que lhe fizera a riqueza passada (e, 
naturalmente, a da corte portuguesa), e começava a 
presenciar uma nova relação entre as classes sociais, 
com a escravidão recém-abolida. A transição do quadro 
econômico-social completa-se com a mudança política, 
com o advento da república.  

O universo social de Helena Morley não se restringe 
à família e aos parentes. Ela compõe um quadro reflexivo 
de toda a sociedade de seu tempo, que inclui a 
convivência com ricos, pobres, escravos, crianças e 
bichos. 

A avó, dona Teodora, é para a menina a melhor 
pessoa do mundo, em contraste com os filhos (seus tios 
e tias), que são invejosos e egoístas. Não por acaso, ela 
é a netinha preferida de dona Teodora, que a adula 
sempre. Há um certo incômodo da menina com a 
preferência da avó por ela, porque a repercussão entre 
os primos e tias não é muito boa. Dos tios da família da 
mãe, apenas tia Agostinha, além da avó, gosta de 
Helena. O pai da menina é uma pessoa correta, calma, 
ponderada, e é visto às vezes pela esposa como tolo, 
com o que a avó não concorda: “Não é bobo não. Seu pai 

é muito bom e bem-educado. Ela é que é muito 
malcriada”. Ela, no caso, é Carolina, a mãe de Helena.  

Tio Conrado e tia Aurélia são os parentes de posses, 
cheios de regras. Há uma compensação nas festas ou 
passeios que eles promovem: a abundância de coisas 
gostosas. No mais, há tanto patrulhamento que as 
diversões são as mais sem graça. As proibições são 
gerais: nada de subir em árvores, andar pelo rio, catar 
gabiroba. Os tios e os primos são tão educados que eles 
não conseguem nem pescar peixes ou capturar 
passarinhos. Helena tem uma explicação surpreendente 
para isso: “Eu penso que Deus castiga gente educada”. É 
a visão da menina de que Deus não pode concordar com 
tão mesquinho modo de vida. Assim é a festa de S. João 
no tio Conrado: não são permitidas, ou ocorrem sob 
severa fiscalização, brincadeiras típicas do evento, como 
soltar fogos, pular fogueira, assar cana ou batata-doce. 
 

Entretanto, ela surpreende mais uma vez dizendo-se 
invejosa (mas sem muita certeza) do fato de os primos 
terem que estudar após a festa, para desmentir o 
sentimento concluindo que se sua mãe fizesse o mesmo 
com ela, ela seria uma boa aluna. “Mas felizmente ela 
não se lembra disso”, completa a garota. Felizmente por 
não ter de estudar após a festa ou por não ser uma boa 
aluna? Talvez pelas duas coisas. Os primos são 
estudiosos e provocam admiração das pessoas, mas 
Helena não quer viver aprisionada como eles. O fato de 
cada família ser como é tem uma explicação lógica, que 
afasta a possibilidade indesejável de mudança: o tio é 
comerciante, pode olhar os filhos; o pai dela vive na 
lavra, por isso os filhos têm de ser necessariamente mais 
largados. Felizmente para ela.  

O mesmo raciocínio se aplica à bondade das 
pessoas. Helena declara-se admiradora e invejosa das 
pessoas boas e santas, mas vai permanecer como é 
porque não pode deixar de ser o que é. A lógica da 
existência tem seu lado cômodo. Chininha é um exemplo 
de menina levada que voltou “santinha” do colégio, e 
ostentava sua santidade fingida para ser elogiada pelos 
adultos, o que incomodava Helena tremendamente. A 
hipocrisia da prima leva Helena a cometer uma infração. 
As infrações fazem parte da vida, mas podem ser 
justificadas e até perdoadas, como no caso do jejum 
forçado, que a menina não conseguiu manter. Ao final 
ela tem o apoio da avó, e assim triunfa sobre a prima. A 
própria avó relativiza o efeito das infrações, e as 
considera até necessárias em alguns casos, para evitar 
piores malefícios, como quando escondia as coisas do 
marido para evitar-lhe aborrecimentos. 

Em alguns momentos as infrações adquirem um 
verniz perverso, como aconteceu no aniversário de 
Helena. Ela convenceu a irmã a gastar as economias 
para lhe proporcionar um jantar, que traria convidados e, 
consequentemente, presentes, que ao final seriam 
divididos. A divisão, obviamente, foi injusta para 
Luisinha, que reclamou frouxamente. A lógica prática de 
Helena, evidentemente, não permitiu que ela sofresse 
remorsos, alegando que ela precisava mais do que a 
irmã de vestidos, lenços, meias etc., porque ela saía 
muito e a irmã estava sempre em casa. 

Tia Madge é representante da tradicional família 
inglesa, e sempre que pode ensina a sobrinha a se 
comportar com etiqueta. Helena gosta dela, apesar de 
sua formalidade, mas não vê muito sentido prático nos 
ensinamentos dela. Na lição de boas maneiras à mesa, 
por exemplo, a professora prescreve que, além de não 
palitar os dentes, não se pode empurrar o prato após a 
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refeição. A pessoa educada deve ficar “aguentando o 
prato na frente até a criada tirar”. A avó fica exultante 
com as maravilhas que tia Madge ensina a Helena, e 
aconselha-a a praticar. Pela lógica da menina, vai ser um 
pouco difícil praticar isso, já que na casa dela não existe 
criada e ela é que faz o prato no fogão e o lava depois de 
comer. Etiqueta não é para qualquer um.  

A menina mostra um certo determinismo ao avaliar 
seu próprio desenvolvimento: pouco pode ser mudado, 
por mais que tia Madge lhe empreste livros e cobre sua 
leitura, como A força de vontade e O caráter, de Samuel 
Smiles. Para ela, seu caráter, bondade, vontade ou o que 
seja não mudaram em nada com as leituras. Talvez 
apenas sua capacidade de economizar e guardar tenha 
aumentado, mas não necessariamente por causa dos 
livros. 

Uma peculiaridade das mulheres da família Morley 
são os frouxos de riso. A intenção talvez não seja 
exatamente destilar o sarcasmo sobre as vítimas, mas rir 
da própria vida, ou do estranhamento que certas 
situações provocam, como no acontecido na casa de 
dona Mariquinha, que dizia ter uma sobrinha, ausente no 
momento, parecidíssima com a Luisinha, irmã de Helena. 
O fato franqueava a elas o pomar da residência: “Nós 
íamos aproveitando a parecença e comendo as frutas”. 
No dia do encontro das “sósias”, o grotesco da situação 
disparou nelas a máquina do riso, criando um 
constrangimento que terminou com a amizade entre as 
famílias. No affair Quitinha/Luisinha, o benefício da 
manutenção da amizade e do obséquio não justifica não 
rir, pois, afinal de contas, a fartura da natureza acaba 
contrabalançando as carências. O riso espanta também o 
hóspede estranho e calado, estraga a visita de pêsames, 
acentua a timidez do irmão Renato. Difícil é ficar sem rir, 
porque “riso comprimido deve fazer mal”. A única 
maneira de não rir, quando a situação não o permite, é 
pensar em coisas tristes, como a mãe de perna quebrada 
ou a irmã num caixão. 

 
O PRAGMATISMO DA MENINA 

 
Embora a família de Helena pareça ser feliz, é 

marcada, na visão da menina, pela falta de sorte ou 
incompetência nos negócios e atividades de 
sobrevivência, a começar pelo início da carreira de 
minerador do pai, em que ele perdeu uma sociedade com 
o cunhado por interferência da mulher, que recebeu um 
“sinal” de Santo Antônio. O santo se enganou e a lavra 
produziu grande quantidade de diamante, enriquecendo 
tio Geraldo. 

Todos os negócios que a família inicia — com 
exceção da lavra de diamantes, que dá alguma coisa — 
fracassam: a venda administrada por seu Zeca, as 
quitandas de dona Carolina, as verduras da horta. 

Helena sabe que é vista pelos adultos em geral, 
principalmente os que não gostam de seu jeito atrevido, 
como uma menina “impaciente, rebelde, respondona, 
passeadeira, incapaz de obedecer”. Possui uma 
inteligência inquieta, mesmo os “inimigos” reconhecem 
sua vivacidade. Personalidade agitada, não entende a 
mania de sossego que os outros têm: “Eu acho 
engraçado na nossa família a mania de sossego que 
todos têm. Meu pai, vovó e todos só pedem a Deus 
sossego.” 

 
Helena demonstra ser uma pessoa de bons 

sentimentos em geral, mas se decepciona quando o que 
constata nas pessoas foge de sua expectativa. É o caso 

das irmãs Correias, de quem ela gostava, e a quem 
encontrou a enforcar um gato que havia furtado a carne. 
O mesmo ocorreu com a Isabelinha, que cobrava para 
ensinar a fazer flores e fazia de tudo para os alunos não 
aprenderem para não fazerem concorrência a ela. Ou a 
decepção por não ter recebido, na procissão, o cartucho 
de “manuscritos”(confeitos de cacau) das mãos de Seu 
Broa. As decepções a ensinam a ter paciência e a 
conviver com a falsidade das pessoas. 

É interessante observar as inversões frequentes que 
a autora faz das categorias normalmente conhecidas 
como bom e ruim, certo e errado, rico e pobre etc. Num 
dos episódios do livro, Helena fala dos comentários 
maldosos sobre sua conduta por ocasião da morte de 
uma tia paterna desconhecida e que morava longe. 
Helena vai a um baile e dança no dia da morte da tia. 
Para a sociedade, ela estava errada. Para ela, dançar é 
tão bom, e a tia já estava para morrer há tanto tempo, 
que não havia motivo para deixar de se divertir por 
causa de sua morte. Ao final, desfaz-se da culpa 
demonstrando a certeza de que as pessoas não vão se 
lembrar de seu procedimento durante muito tempo. 
Afinal, a tia podia ter morrido um dia depois, para que 
ela pudesse mostrar seu sentimento. Defunta 
inconveniente! 

As inversões se processam em vários momentos. Na 
casa da avó, Helena diverte-se muito mais na cozinha 
junto com os negros e negras do que na sala da 
sociedade branca. Quanto à tia Madge, ela reconhece 
que a mulher a adora, mas esse gostar não produz 
felicidade, o interesse da tia por ela é sincero, mas só a 
faz sofrer. Quando furta da gaveta da mãe um broche 
para vender e mandar fazer um vestido, ela chega a 
hesitar sobre sua culpa, mas conclui que o ato não 
configura furto, pois a ideia lhe foi sugerida pela própria 
Nossa Senhora. Onde a culpa, então? Outra inversão é a 
inveja que diz sentir da pobreza de uma colega de 
escola, que não tem pai e cuja mãe é lenheira, mas mora 
num lugar idílico, e tem uma vida de liberdade. Em 
contrapartida, não inveja nem um pouco os primos filhos 
de tia Aurélia, que, embora ricos, vivem numa prisão. 

Tudo o que cerca a menina deve apresentar uma 
finalidade prática ou proporcionar prazer. É o caso da 
escola, que representa para ela inicialmente a 
possibilidade de fazer algum dinheiro e tirar o pai da 
lavra. Sua intenção era, após formada no curso Normal, 
“dar escola”, para ganhar dinheiro e melhorar a condição 
da família. Afinal, quando passa pela experiência de 
reger uma classe, entra em pânico e retira de sua cabeça 
qualquer possibilidade de voltar a dar aula. Era melhor 
continuar pobre para não ter que fazer semelhante 
sacrifício. 

Em relação ao dinheiro, ela não é completamente 
alheia, mas não acalenta sonhos de riqueza, convivendo 
bem com o bordão de que “dinheiro não traz felicidade”, 
repetido pelo pai. 

Morte e doença são dois elementos com os quais 
Helena convive e que não se afiguram muito trágicos 
para ela, apresentando-se às vezes até bem divertidos, 
como no caso da mãe que perdeu o filho e, mesmo 
conformada, insistia em gritar e chorar porque achava 
muito feio uma mãe não chorar a morte do filho. A 
doença também pode não estar muito longe da alegria 
de uma festa, como durante a caxumba de Renato, que 
faz a casa se encher de gente, tornando o ambiente 
alegre. Mesmo um caso macabro como a morte dos 
meninos, queimados pelo incêndio, que Renato pôs em 
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cima da mesa, “torrados como torresmo”, para Helena 
ver, não é apresentado como algo terrível. 

Uma lacuna que chama a atenção no diário de 
Helena é a da sexualidade. O período que o relato 
compreende coincide com a época de maior inquietação 
relacionada à sexualidade na vida de uma adolescente. 
Deve-se considerar também que o espírito investigativo e 
questionador de Helena não deixaria de registrar, em 
condições normais, suas inquietações de moça. Nesse 
período ela deve ter tido a experiência da menarca, deve 
ter convivido de alguma forma com o desejo, a 
masturbação, as confidências com as colegas. 
Entretanto, sua maior confidente e depositária de seus 
segredos, a folha de papel, nunca recebeu a menor 
menção de que o ser humano que se manifestava ali era 
um ser sexuado. 

Há uma breve referência a sua condição feminina 
quando raciocina que em determinados momentos ser 
mulher apresenta algumas vantagens práticas sobre ser 
homem, como o fato de os irmãos terem que levar a 
besta para o pasto num dia particularmente frio 
enquanto ela permanece no quente de sua cama. A 
possibilidade de desenvolver algum tipo de 
relacionamento com um homem é prontamente 
rejeitada: “Eu vou dizendo a todas que não quero ter 
namorado, que não gosto de ninguém e que me deixem 
em paz”. O amor é regulado pela providência divina, e 
não deve constituir preocupação dos mortais: 
“Casamento e mortalha no céu se talha”. 
 

O trabalho é um componente importante na vida de 
Helena e de sua família. A mãe e o pai transmitem aos 
filhos, e com bons exemplos pessoais, a necessidade do 
trabalho, evitando, por isso, ter criados, para que os 
filhos possam trabalhar. Helena e os irmãos não se 
queixam do trabalho; ao contrário, ela acha que a 
suprema infelicidade é uma pessoa não poder ou não 
conseguir trabalhar. Trabalhar é ainda melhor do que 
estudar, no entender da menina. 

Religião e reza são vistos pela menina como um 
componente importante da vida. Rezar pode não dar 
prazer, mas deixar de rezar provoca dor de consciência. 
Nas relações com as coisas de Deus, a lógica de Helena 
também prevalece. O pai, por exemplo, não gosta muito 
de rezar, mas a menina não vislumbra a possibilidade de 
ele ir para o inferno, porque senão quase toda a 
Diamantina teria que ir junto com ele, pois ele é melhor 
do que todos. “Eu sei que Deus é justo”, afirma ela.  

A religião é um misto de beleza, mistério e terror. 
Deus manda um raio para matar um homem que 
debocha de sua divindade, o demônio em pessoa desce 
na igreja para carregar uma estudante que não 
confessou ao padre todos os pecados, o inferno ronda 
ostensivamente os pecadores. Por outro lado, os rituais 
religiosos aparentam grandeza e beleza na impressão da 
menina: a procissão, a festa do Divino, a festa da Igreja 
do Rosário. 

O final dos relatos é marcado pela morte da avó e de 
uma certa mudança na vida do pai. Dona Teodora havia 
deixado uma pequena herança, que propiciou ao pai de 
Helena saldar as dívidas. O pai consegue um emprego 
estável na Companhia Boa Vista e a vida melhora. A 
bondade da avó certamente é responsável pela mudança: 

“Meu pai entrou para a Companhia Boa Vista e tudo 
dos estrangeiros é só com ele, porque é o único que fala 
inglês e conhece bem as lavras. Agora não vamos sofrer 
mais faltas, graças a Deus. 

Não é mesmo proteção de vovó lá do céu?” 

 
 
EXERCÍCIOS 
 
01. (UFMG) Leia os trechos. 
 

Remenda teu pano, que durará um ano. Remenda 
outra vez, que durará um mês. 

 

(MORLEY, Helena. Minha vida de menina. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. p.85.) 

 
Mas vocês já podiam saber que muito riso é sinal de 
pouco siso. 
 

(MORLEY, Helena. Minha vida de menina. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. p.114.) 

 
A partir da leitura desses trechos, REDIJA um texto, 
relacionando os ditados neles contidos a 
características de personagens e a situações 
narrativas da obra. 

 
02. Todas as alternativas apresentam aspectos comuns 

a Minha Vida de Menina e a Memórias Póstumas de 
Brás Cubas, EXCETO 
a) A existência de narradores pessimistas quanto 

ao destino dos personagens. 
b) A ocorrência de antagonismos de classe no meio 

social dos narradores. 
c) A opção por gêneros literários em que o registro 

do tempo é um fator decisivo. 
d) O uso de uma escrita fragmentada na 

constituição das narrativas. 
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Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade 
 

 
 
 ÉPOCA/ESTILO 

No final da década de 1940 e início da de 1950, 
período de criação dos poemas de Claro Enigma, a 
Guerra Fria e a ameaça de uma bomba atômica 
atormentavam um mundo dividido em dois blocos: o 
capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, 
encabeçado pela União Soviética. Para o poeta 
Drummond, que sempre lutou pela liberdade, a 
percepção de regimes ideologicamente tão distintos e a 
imposição da necessidade de se aderir a um dos lados 
conduz à perplexidade e ao pessimismo. Sente, de forma 
angustiada, que de qualquer maneira havia a opressão e 
o esmagamento do ser e do indivíduo sucumbidos por 
ideologias tão diferentes e opositivas. 

Incomodado, o poeta abandona o desejo de 
encontrar respostas e soluções para os problemas sociais 
e passa a buscar as perguntas que precisam ser feitas. 
Ao invés da crença na comunhão entre as pessoas, 
característica de sua poesia anterior, passa a vigorar a 
certeza melancólica da dissolução próxima. A esperança 
no homem politizado é substituída pelo desencanto em 
relação ao homem e à vida. As referências explícitas ao 
mundo real e concreto, historicamente localizado, são 
abandonadas em nome de um universo filosófico e 
metafísico, que mergulha no íntimo do ser humano, 
excluindo o mundo externo e seu entorno. 

Uma das formas de compreender o conjunto dos 41 
poemas que formam a coletânea de Claro Enigma, de 
1951, é comparar esse livro com A Rosa do Povo, 
publicado em 1945. Se na lírica dos anos 1940 
predominava a postura de engajamento e compromisso 
social, agora o questionamento em torno desse 
posicionamento ganha espaço na poesia drummondiana.  

 
A relativa perda de certezas políticas representa um 

passo no sentido da formulação de um novo projeto 
literário, capaz de se colocar de forma perplexa diante 
das possibilidades que se apresentam, além de tematizar 
exatamente a angústia das incertezas quanto ao rumo a 
ser seguido.  

 
 
 

 CARACTERÍSTICAS DO AUTOR 
Durante cerca de quarenta anos, Carlos Drummond 

de Andrade representou um sopro de originalidade na 
poesia brasileira. Da herança modernista manifesta na 
poesia dos anos 1930, passando pela poesia de caráter 
social dos anos 1940 e pela acentuação da tendência 
reflexiva na década de 1950, até chegar a uma poesia de 
síntese e retomada, e ainda de renovação nos anos 60, 
temos um conjunto de proposições que respondem de 
forma imediata às questões de seu tempo. 
 
TÓPICOS IMPORTANTES EM SUA OBRA 
 
1) Liberdade de escrita 

a. Verso livre 
b. verso branco 

2) temas do cotidiano 
3) preocupação em relação ao contexto da guerra 
4) eu < mundo 
5) eu = mundo 
6) Ironia 
 
CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
 
 Os 41 poemas de Claro Enigma são distribuídos em 

seis seções:  
 I – Entre Lobo e Cão (18 poemas) 
 II – Notícias amorosas (7 poemas) 
 III – O menino e os homens (4 poemas) 
 IV – Selo de Minas (4 poemas) 
 V – Os lábios cerrados (6 poemas) 
 VI – A máquina do mundo (2 poemas) 
 
1) Entre Lobo e Cão 

 Poemas que expõem o extremismo e a 
binariedade. De um lado Drummond apresenta 
um lobo, um animal selvagem e predador. Do 
outro, ele apresenta o cão, o animal domesticado 
e carinhoso. É exatamente isso que Drummond 
faz: mostra os lados extremos ao retratar seus 
temas, ou seja, os extremos da vida. 

 Fica evidente o pessimismo característico de 
Drummond, ao contar de suas decepções e de 
seu luto. 

Poema 1 
 
DISSOLUÇÃO 
 
Escurece, e não me seduz 
tatear sequer uma lâmpada. 
Pois que aprouve ao dia findar, 
aceito a noite. 
 
E com ela aceito que brote 
uma ordem outra de seres 
e coisas não figuradas. 
Braços cruzados. 
 
Vazio de quanto amávamos, 
mais vasto é o céu. Povoações 
surgem do vácuo. 
Habito alguma? 
 
E nem destaco minha pele 
da confluente escuridão. 
Um fim unânime concentra-se 
e pousa no ar. Hesitando. 
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E aquele agressivo espírito 
que o dia carreia consigo, 
já não oprime. Assim a paz, 
destroçada. 
 
Vai durar mil anos, ou 
extinguir-se na cor do galo? 
Esta rosa é definitiva, 
ainda que pobre. 
 
Imaginação, falsa demente, 
já te desprezo. E tu, palavra. 
No mundo, perene trânsito, 
calamo-nos. 
E sem alma, corpo, és suave. 
 
Poema 2 
 
Confissão  
 
Não amei bastante meu semelhante, 
não catei o verme nem curei a sarna. 
Só proferi algumas palavras, 
melodiosas, tarde , ao voltar da festa. 
Dei sem dar e beijei sem beijo. 
(Cego é talvez quem esconde os olhos 
embaixo do catre.) E na meia-luz 
tesouros fanam-se, os mais excelentes. 
Do que restou, como compor um homem 
e tudo o que ele implica de suave, 
de concordâncias vegetais, múrmurios 
de riso, entrega, amor e piedade? 
Não amei bastante sequer a mim mesmo, 
contudo próximo. Não amei ninguém. 
Salvo aquele pássaro -vinha azul e doido- 
que se esfacelou na asa do avião. 
 
Poema 3 
 
Já não queria a maternal adoração 
que afinal nos exaure, e resplandece em pânico, 
tampouco o sentimento de um achado precioso 
como o de Catarina Kippenberg aos pés de Rilke. 
 
E não queria o amor, sob disfarces tontos 
da mesma ninfa desolada no seu ermo 
e a constante procura de sede e não de linfa, 
e não queria também a simples rosa do sexo, 
 
abscôndita, sem nexo, nas hospedarias do vento, 
como ainda não quero a amizade geométrica 
de almas que se elegeram numa seara orgulhosa, 
imbricamento, talvez? de carências melancólicas. 
 
Aspiro antes à fiel indiferença 
mas pausada bastante para sustentar a vida 
e, na sua indiscriminação de crueldade e diamante, 
capaz de sugerir o fim sem a injustiça dos prêmios. 
 
2) Notícias Amorosas 

 Poemas que falam do amor inalcançável.  
 Drummond constrói uma imagem romântica do 

amor, mas destaca que ele não poderá ser vivido 
(certo ar pessimista). 

 Ideia de sofrimento e de dificuldade sobre esse 
sentimento. 

Poema 1 
 
Amar 
 
Que pode uma criatura senão, 
Entre criaturas, amar? 
Amar e esquecer, amar e malamar, 
Amar, desamar, amar? 
Sempre, e até de olhos vidrados, amar? 
Que pode, pergunto, o ser amoroso, 
Sozinho, em rotação universal, senão 
Rodar também, e amar? 
Amar o que o mar traz à praia, 
O que ele sepulta, e o que, na brisa marinha, 
É sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia? 
Amar solenemente as palmas do deserto, 
O que é entrega ou adoração expectante, 
E amar o inóspito, o áspero, 
Um vaso sem flor, um chão de ferro, 
E o peito inerte, e a rua vista em sonho, 
E uma ave de rapina. 
Este o nosso destino: Amor sem conta, 
Distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, 
Doação ilimitada a uma completa ingratidão, 
E na concha vazia do amor à procura medrosa, 
Paciente, de mais e mais amor. 
Amar a nossa falta mesma de amor, 
E na secura nossa, amar a água implícita, 
E o beijo tácito, e a sede infinita. 
 
Poema 2 
 
Entre o ser e as coisas 
Onda e amor, onde amor, ando indagando 
ao largo vento e à rocha imperativa, 
e a tudo me arremesso, nesse quando 
amanhece frescor de coisa viva. 
As almas, não, as almas vão pairando, 
e, esquecendo a lição que já se esquiva, 
tornam amor humor, e vago e brando 
o que é de natureza corrosiva. 
N'água e na pedra amor deixa gravados 
seus hieróglifos e mensagens, suas 
verdades mais secretas e mais nuas. 
E nem os elementos encantados 
sabem do amor que os punge e que é, pungindo, 
uma fogueira a arder no dia findo. 
 
3) O Menino e o Homem 

 Poemas feitos com nostalgia e saudade.  
 Drummond retrata amigos e familiares. 
 Há a típica visão pessimista do autor, ele 

questiona como é que as pessoas podem 
aproveitar sua vida, já que o fim de todos será a 
morte. 

 
Poema 1 
 
Quintana’s bar 
 

Num bar fechado há muitos, muitos anos, e cujas 
portas de aço bruscamente se descerram, encontro, 
quem eu nunca vira, o poeta Mario Quintana. Tão 
simples reconhecê-lo, toda identificação é vã. Em algum 
lugar - coxilha? montanha? vai rorejando a manhã. 

Na total desincorporação das coisas antigas, perdura 
um elemento mágico: estrela-do-mar – ou Aldebarã?, 
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tamanquinhos, menina correndo com o arco. E corre com 
pés de lã. 

Falando em voz baixa nos entendemos, eu de olhos 
cúmplices, ele com seu talismã. Assim me fascinavam 
outrora as feitiçarias da preta, na cozinha de picumã. 

Na conspiração da madrugada, erra solitário – 
dissolve-se o bar – o poeta Quintana. Seu olhar devassa 
o nevoeiro, cada vez mais densa é a bruma de antanho. 

Uma teia tecendo, e sem trabalho de aranha. Falo de 
amigos que envelheceram ou que sumiram na semente 
de avelã. 

Agora voamos sobre os tetos, à garupa da bruxa 
estranha. Para iludirmos a fome que não temos pintamos 
um romã. 

O poeta aponta-me casas, a de Rimbaud, a de Blake 
e a gruta camoniana.  

As amadas do poeta, lá embaixo, na curva do rio, 
ordenham-se em lenta pavana, e uma a uma, gotas 
ácidas, desaparecem no poema. É há tantos anos, será 
ontem, foi amanhã?  

Signos criptográficos ficam gravados no céu eterno – 
ou na mesa de um bar abolido, enquanto debruçado 
sobre o mármore, silenciosamente viaja o poeta Mario 
Quintana. 
 
4) Selo de Minas 

 Essa parte é autobiográfica. Drummond conta 
sobre sua terra natal Minas Gerais e apresenta 
sua família ao leitor. 

 
Poema 1 
 
EVOCAÇÃO MARIANA 
 
A igreja era grande e pobre. Os altares, humildes. 
Havia poucas flores. Eram flores de horta. 
Sob a luz fraca, na sombra esculpida 
(quais as imagens e quais os fiéis?) 
ficávamos. 
 
Do padre cansado o murmúrio de reza 
subia às tábuas do forro, 
batia no púlpito seco, 
entranhava-se na onda, minúscula e forte, de incenso, 
perdia-se. 
Não, não se perdia... 
Desatava-se do coro a música deliciosa 
(que esperas ouvir à hora da morte, ou depois da morte, 
nas campinas do ar) 
e dessa música surgiam meninas – a alvura mesma – 
cantando. 
 
De seu peso terrestre a nave libertada, 
como do tempo atroz imunes nossas almas, 
flutuávamos 
no canto matinal, sobre a treva do vale. 
 
Poema 2 
 
O canto negro 
 
À beira do negro poço 
Debruço-me, nada alcanço 
Decerto perdi os olhos 
Que tinha quando criança 
Decerto os perdi, com eles 
É que te encarava, preto 
Gravura de cama e padre 

Talhada em pele, no medo 
Ai, preto, que ris em mim 
Nesta roupinha de luto 
E nesta noite sem causa 
Com saudade das ambacas 
Que nunca vi, e aonde fui 
Num cabelo no sovaco 
Preto que vivi, chupando 
Já não sei que seios moles 
Mais claros no busto preto 
No longo corredor preto 
Entre volutas de preto 
Cachimbo em preta cozinha 
Já não sei onde te escondes 
Que não me encontro nas tuas 
Dobras de manto mortal 
Já não sei, negro, em que vaso 
Que vão ou que labirinto 
De mim, te esquivas a mim 
E zombas desta gelada 
Calma vã de suíça e de alma 
Em que me pranteio, branco 
Brinco, bronco, triste blau 
De neutro brasão escócio 
Meu preto, o bom era o nosso 
O mau era o nosso, e amávamos 
A comum essência triste 
Numa visguenta doçura 
De vulva negro-amaranto 
Barata! Que vosso preço 
Ó corpos de antigamente 
Somente estava no dom 
De vós mesmos ao desejo 
Num entregar-se sem pejo 
De terra pisada 
Amada 
Talvez não, mas que cobiça 
Tu me despertavas, linha 
Que subindo pele artelho 
Enovelando-se no joelho 
Dava ao mistério das coxas 
Uma ardente pulcritude 
Uma graça, uma virtude 
Que nem sei como acabava 
Entre as moitas e coágulos 
De letárgica bacia 
Onde a gente se pasmava 
Se perdia, se afogava 
E depois se ressarcia 
Bacia negra, o clarão 
Que súbito entremostravas 
Ilumina toda a vida 
E por sobre a vida entreabre 
Um coalho fixo lunar 
Neste amarelo descor 
Das posses de todo dia 
Sol preto sobre água fria 
Vejo os garotos na escola 
Preto-branco-branco-preto 
Vejo pés pretos e uns brancos 
Dentes de marfim mordente 
O alvor do riso escondendo 
Outra negridão maior 
O negro central, o negro 
Que enegrece teu negrume 
E que nada mais resume 
Além dessa "solitude" 
Que do branco vai ao preto 
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E do preto volta pleno 
De soluços e resmungos 
Como um rancor de si mesmo 
Como um rancor de si mesmo 
Vem do preto essa ternura 
Essa onda amarga, esse bafo 
A rodar pelas calçadas 
Famélica voz perdida 
Numa garrafa de breu 
De pranto ou coisa nenhuma: 
Esse estar e não estar 
Esse ir como esse refluir 
Dançar de umbigo, litúrgico 
Sofrer, brunir bem a roupa 
Que só um anjo vestira 
Se é que os anjos se mirassem 
Essa nostálgica rara 
De um país antes dos outros 
Antes do mito e do sol 
Onde as coisas nem de brancas 
Fossem chamadas, lançando-se 
Definitivas eternas 
Coisas bem antes dos homens 
À beira do negro poço 
Debruço-me; e nele vejo 
Agora que não sou moço 
Um passarinho e um desejo 
 
5) Lábios Cerrados 
 

 Poemas sobre pessoas que já morreram, mas 
que ficarão sempre vivas e atuais na lembrança 
do autor. 

Drummond fala sobre a ausência de pessoas 
importantes e apresenta o tempo como uma possível 
solução para seu sofrimento. 

 
Poema 1 
 
Permanência  
 
Agora me lembra um, antes me lembrava outro.  
 
Dia virá em que nenhum será lembrado.  
 
Então no mesmo esquecimento se fundirão.  
Mais uma vez a carne unida, e as bodas  
cumprindo-se em si mesma, como ontem e sempre.  
 
Pois eterno é o amor que une e separa, e eterno o fim  
(já começara, antes de ser), e somos eternos,  
frágeis, nebulosos, tartamudos, frustados: eternos.  
E o esquecimento ainda é memória, e lagoas de sono  
selam em seu negrume o que amamos e fomos um dia,  
ou nunca fomos, e contudo arde em nós  
à maneira da chama que dorme nos paus de lenha 
jogados no galpão. 
 

Poema 2 
 
Encontro 
 
Meu pai perdi no tempo e ganho em sonho.  
Se a noite me atribui poder de fuga,  
sinto logo meu pai e nele ponho  
o olhar, lendo-lhe a face, ruga a ruga.  
 
Está morto, que importa? Inda madruga  
e seu rosto, nem triste nem risonho,  
é o rosto, antigo, o mesmo. E não enxuga  
suor algum, na calma de meu sonho.  
 
Oh meu pai arquiteto e fazendeiro!  
Faz casas de silêncio, e suas roças  
de cinza estão maduras, orvalhadas  
 
por um rio que corre o tempo inteiro,  
e corre além do tempo, enquanto as nossas  
murcham num sopro fontes represadas. 
 
6) A Máquina do Mundo 

 Discute o futuro do homem dentro de uma 
sociedade estabelecida. 

 O poeta apresenta uma série de soluções, mas 
logo as desconsidera. 

 Essa parte foi eleita como o melhor poema 
brasileiro do século XX, pelo jornal Folha de S. 
Paulo (edição de 20 jan. 2000) 

 
Poema 1 
 
A máquina do mundo 
 
E como eu palmilhasse vagamente 
uma estrada de Minas, pedregosa,  
e no fecho da tarde um sino rouco 
se misturasse ao som de meus sapatos  
que era pausado e seco; e aves pairassem  
no céu de chumbo, e suas formas pretas 
lentamente se fossem diluindo 
na escuridão maior, vinda dos montes 
e de meu próprio ser desenganado, 
a máquina do mundo se entreabriu 
para quem de a romper já se esquivava 
e só de o ter pensado se carpia. 
Abriu-se majestosa e circunspecta, 
sem emitir um som que fosse impuro 
nem um clarão maior que o tolerável 
pelas pupilas gastas na inspeção 
contínua e dolorosa do deserto, 
e pela mente exausta de mentar 
toda uma realidade que transcende 
a própria imagem sua debuxada 
no rosto do mistério, nos abismos. 
Abriu-se em calma pura, e convidando 
quantos sentidos e intuições restavam 
a quem de os ter usado os já perdera 
e nem desejaria recobrá-los, 
se em vão e para sempre repetimos 
os mesmos sem roteiro tristes périplos, 
convidando-os a todos, em coorte, 
a se aplicarem sobre o pasto inédito 
da natureza mítica das coisas, 
assim me disse, embora voz alguma 
ou sopro ou eco ou simples percussão 
atestasse que alguém, sobre a montanha, 
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a outro alguém, noturno e miserável, 
em colóquio se estava dirigindo: 
"O que procuraste em ti ou fora de 
teu ser restrito e nunca se mostrou, 
mesmo afetando dar-se ou se rendendo, 
e a cada instante mais se retraindo, 
olha, repara, ausculta: essa riqueza 
sobrante a toda pérola, essa ciência 
sublime e formidável, mas hermética, 
essa total explicação da vida, 
esse nexo primeiro e singular, 
que nem concebes mais, pois tão esquivo 
se revelou ante a pesquisa ardente 
em que te consumiste... vê, contempla, 
abre teu peito para agasalhá-lo.” 
As mais soberbas pontes e edifícios, 
o que nas oficinas se elabora, 
o que pensado foi e logo atinge 
distância superior ao pensamento, 
os recursos da terra dominados, 
e as paixões e os impulsos e os tormentos 
e tudo que define o ser terrestre 
ou se prolonga até nos animais 
e chega às plantas para se embeber 
no sono rancoroso dos minérios, 
dá volta ao mundo e torna a se engolfar, 
na estranha ordem geométrica de tudo, 
e o absurdo original e seus enigmas, 
suas verdades altas mais que todos 
monumentos erguidos à verdade: 
e a memória dos deuses, e o solene 
sentimento de morte, que floresce 
no caule da existência mais gloriosa, 
tudo se apresentou nesse relance 
e me chamou para seu reino augusto, 
afinal submetido à vista humana. 
Mas, como eu relutasse em responder 
a tal apelo assim maravilhoso, 
pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio, 
a esperança mais mínima — esse anelo 
de ver desvanecida a treva espessa 
que entre os raios do sol inda se filtra; 
como defuntas crenças convocadas 
presto e fremente não se produzissem 
a de novo tingir a neutra face 
que vou pelos caminhos demonstrando, 
e como se outro ser, não mais aquele 
habitante de mim há tantos anos, 
passasse a comandar minha vontade 
que, já de si volúvel, se cerrava 
semelhante a essas flores reticentes 
em si mesmas abertas e fechadas; 
como se um dom tardio já não fora 
apetecível, antes despiciendo, 
baixei os olhos, incurioso, lasso, 
desdenhando colher a coisa oferta 
que se abria gratuita a meu engenho. 
A treva mais estrita já pousara 
sobre a estrada de Minas, pedregosa, 
e a máquina do mundo, repelida, 
se foi miudamente recompondo, 
enquanto eu, avaliando o que perdera, 
seguia vagaroso, de mãos pensas. 

 

 Temas: 
1) Vida 
2) Amor 
3) Ausência 
4) Tempo 
5) Sexo 
6) Própria poesia 
7) O homem em suas questões existenciais 
8) Compreensão metafísica da existência 

 

 
 
EXERCÍCIOS 
 
Texto para as questões 01 e 02. 
 
A ingaia ciência  
 
A madureza, essa terrível prenda 
que alguém nos dá, raptando-nos, com ela, 
todo sabor gratuito de oferenda 
sob a glacialidade de uma estela, 
 
a madureza vê, posto que a venda 
interrompa a surpresa da janela, 
o círculo vazio, onde se estenda, 
e que o mundo converte numa cela. 
 
A madureza sabe o preço exato 
dos amores, dos ócios, dos quebrantos, 
e nada pode contra sua ciência 
 
e nem contra si mesma. O agudo olfato, 
o agudo olhar, a mão, livre de encantos, 
se destroem no sonho da existência. 
 

(Carlos Drummond de Andrade. In: Claro Enigma) 
 
01. Segundo as ideias do poema, a “madureza” é uma 

“terrível prenda”, porque: 
a) permite que o ser humano tenha lucidez 

suficiente para distinguir o bem e o mal, o 
correto e o reprovável. 

b) com ela, o sujeito sabe que, inevitavelmente, 
sua existência aproxima-se do fim, pois a morte 
torna-se iminente. 

c) o discernimento que proporciona ao sujeito tem 
a desvantagem de torná-lo cético diante dos 
fatos da vida.  

d) furta do indivíduo a capacidade de surpreender-
se com a descoberta das pequenas coisas do 
cotidiano. 

e) torna o ser humano arrogante e vaidoso, por 
proporcionar-lhe o controle de suas paixões e de 
seus impulsos. 

 



 

ANÁLISES OBRAS LITERÁRIAS – FUVEST/UNICAMP (Guilherme Aguiar e Yuri Augustus) 
 
 

 

 
38 

02. No poema, observa-se preocupação recorrente na 
obra de Carlos Drummond de Andrade, que consiste: 
a) na  denúncia dos problemas e das injustiças 

sociais de seu tempo. 
b) na especulação a respeito da natureza do fazer 

poético. 
c) no registro humorístico das experiências 

cotidianas. 
d) na reflexão acerca dos dilemas existenciais do 

indivíduo.  
e) no resgate de aspectos pitorescos da cultura 

brasileira. 
 
03. Leia o seguinte texto. 
 

Um boi vê os homens 
 
Tão delicados (mais que um arbusto) e correm 
e correm de um para outro lado, sempre esquecidos 
de alguma coisa. Certamente, falta-lhes 
não sei que atributo essencial, posto se apresentem 
nobres 
e graves, por vezes. Ah, espantosamente graves, 
até sinistros. Coitados, dir-se-ia não escutam 
nem o canto do ar nem os segredos do feno, 
como também parecem não enxergar o que é visível 
e comum a cada um de nós, no espaço. E ficam 
tristes 
e no rasto da tristeza chegam à crueldade. 
Toda a expressão deles mora nos olhos - e perde-se 
a um simples baixar de cílios, a uma sombra. 
Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível 
fragilidade, 
e como neles há pouca montanha, 
e que secura e que reentrâncias e que 
impossibilidade de se organizarem em formas 
calmas, 
permanentes e necessárias. Têm, talvez, 
certa graça melancólica (um minuto) e com isto se 
fazem 
perdoar a agitação incômoda e o translúcido 
vazio interior que os torna tão pobres e carecidos 
de emitir sons absurdos e agônicos: desejo, amor, 
ciúme 
(que sabemos nós?), sons que se despedaçam e 
tombam no campo 
como pedras aflitas e queimam a erva e a água, 
e, difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade. 

 

 (Carlos Drummond de Andrade — Claro Enigma) 
 
O poema de Drummond procura ver os seres 
humanos de um ponto de vista não-humano. Se 
fizermos uma correlação entre a construção desse 
texto e a própria literatura, podemos perceber na 
literatura a capacidade fundamental de: 
a) espelhar a realidade do homem  
b) deslocar a perspectiva do leitor  
c) estabelecer uma negação do cotidiano 
d) promover a ratificação do senso comum 
e) propor reflexão acerca do mundo natural 

 

Sagarana, João Guimarães Rosa 
 

 
 

Para Coutinho (1994, p. 11) Guimarães Rosa é 
“talvez o mais divulgado nos meios acadêmicos nacionais 
e estrangeiros e o detentor de uma fortuna crítica não só 
numericamente significativa, como constituída pelo que 
de melhor se vem produzindo em termos de crítica no 
país”. Ressalta, ainda, que tal sucesso “não se restringe 
ao contexto intelectual”, mas também “à grande 
quantidade de edições que se sucedem de seus livros e o 
número expressivo de traduções que povoam cada vez 
mais o mercado internacional” (COUTINHO, 1994, p. 11). 
Escritor, médico, diplomata e autodidata, Guimarães 
Rosa tem como marca de sua produção literária o olhar 
voltado para o sertão brasileiro.  

Guimarães Rosa difunde a genialidade de sua obra 
preocupando-se em respaldar a temática regionalista à 
medida que apresenta uma gramática e um léxico 
inovadores e universalizantes. Diante disso, 
apresentaremos como objetivo desse estudo uma análise 
acerca das noções de espaço direcionando-o à 
compreensão dos contos de Sagarana. 

No ano de 1938, com o livro intitulado Contos, de 
pseudônimo “Viator”, o autor concorreu ao prêmio 
Humberto de Campos, da Livraria José Olympio Editora, 
e obteve o 2º lugar. Mais tarde, em 1946, após revisão 
feita pelo próprio autor, o volume Contos se tornou 
Sagarana, rendendo-lhe vários prêmios e o 
reconhecimento por uma das mais importantes obras da 
literatura brasileira. Sua vida foi marcada por viagens 
diplomáticas. De 1945 até 1962, quando se tornou chefe 
do Serviço de Demarcação de Fronteiras, passou por 
Bogotá e Paris e viajou pelo Brasil (Mato Grosso, 
Pantanal e o sertão das Gerais).  

Em 1956, Guimarães Rosa publicou o livro de 
novelas Corpo de baile e, em maio desse mesmo ano, 
lançou Grande sertão: veredas, sucesso que lhe garantiu 
três prêmios nacionais: o Machado de Assis, do Instituto 
Nacional do Livro; o Carmen Dolores Barbosa, de São 
Paulo; o Paula Brito, do Rio de Janeiro. Recebeu ainda, 
em 1961, o Prêmio Machado de Assis da Academia 
Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. Seus livros 
foram traduzidos no exterior (França, Itália, Estados 
Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha, Polônia, Holanda e 
Checoslováquia).  

Já em 1963, candidatou-se pela 2ª vez à Academia 
Brasileira de Letras (a 1ª tinha sido em 1957), sendo 
eleito por unanimidade. No entanto, sua posse somente 
aconteceu após quatro anos, no dia 16 de novembro de 
1967. Três dias depois da investidura (19 de novembro 
de 1967), Guimarães Rosa faleceu, vítima de infarto, aos 
59 anos. 
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ÉPOCA/ESTILO/CARACTERÍSTICAS DO AUTOR 
 
A terceira fase do Modernismo, também chamada de 

Neomodernismo, preocupa-se, na prosa, com a invenção 
linguística, enquanto que, na poesia, há uma clara 
rejeição à geração de 22. Pertencem a esse período 
Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo 
Neto (poesia). Dentro dessa nova concepção literária, 
Clarice Lispector busca uma literatura intimista, de 
sondagem introspectiva e, por isso, voltada para a 
análise do interior das personagens. Ao mesmo tempo, 
com Guimarães Rosa, os temas regionalistas, analisados 
mais profundamente, adquirem uma nova dimensão que 
buscava o universalismo nas questões que envolviam os 
sertanejos do Brasil central. Também destaca-se nesse 
momento a preocupação com o uso da linguagem – traço 
comum entre Guimarães Rosa e Clarice Lispector. 
Ambos, por esse motivo, são chamados de 
instrumentalistas.  

Na poesia, os poetas de 45 têm sua estreia marcada 
pela publicação da revista Orfeu (1947), no Rio de 
Janeiro. A poesia dessa fase defende um estilo mais 
rigoroso e equilibrado, que rejeita as revoluções 
artísticas dos modernistas da geração de 22, ou seja, a 
liberdade formal, as ironias, as sátiras, o poemapiada 
etc. Segue um modelo mais formal e uma linguagem 
mais precisa e exata. Os modelos voltam a ser os 
parnasianos e os simbolistas. Dentre os grandes nomes 
que representam essa geração (Ledo Ivo, Péricles 
Eugênio da Silva Ramos, Geir de Campos e Darcy 
Damasceno), destaca-se, no fim dos anos 1940, João 
Cabral de Melo Neto, considerado um dos grandes nomes 
da literatura no Brasil.  

Guimarães Rosa é figura de destaque dentro da 
prosa Neomodernista. Produziu contos, novelas e um 
único romance. O autor compartilhava com Clarice 
Lispector a preocupação com a revalorização das 
palavras. Ambos contestavam a linguagem convencional. 
Nas obras de Guimarães, é comum observar a 
preocupação com a linguagem, pois, utilizando-se das 
relações sintáticas, semânticas e fonológicas da língua, 
criava neologismos e fazia associações imprevistas a 
partir de formas da língua portuguesa. Essa recriação de 
palavras resulta em formas como “retrovão”, 
“levantante”, “desfalar” etc. e em frases do tipo: “os 
passarinhos que bem-me-viam”, “e aí se deu o que se 
deu – o isto é”, “o sabiá veio molhar o pio no poço, que é 
bom ressoador”. O objeto de pesquisa que serve de 
matéria para toda essa elaborada riqueza linguística 
encontra-se na fala, nas expressões e particularidades 
dos jagunços e vaqueiros do sertão mineiro. Por isso, 
Guimarães Rosa costuma ser tratado como regionalista, 
já que seu trabalho nasce da observação dos costumes e 
termos típicos do sertão. 
 
CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

 
Livro de estreia de Guimarães Rosa na prosa de 

ficção neomodernista, foi publicado em abril de 1946 
pela Editora Universal, de Caio Pinheiro, tornando-se 
sucesso imediato. É composto de nove contos que 
registram a paisagem, a vida, a fala e os costumes dos 
sertanejos da região de Minas. Desde o título, o livro 
apresenta um dos processos de invenção de palavras que 
é constante no trabalho de Guimarães Rosa: o 
neologismo.  

A palavra sagarana é formada pelo radical de origem 
germânica saga (“lenda”, “canto heróico”) e por rana (“a 

maneira de”, “espécie de”) da língua indígena. Seus 
contos, à maneira das fábulas e parábolas, sempre 
apresentam um sentido oculto, uma “moral”, ou seja, ao 
simples narrar dos fatos se sobrepõe um segundo 
sentido, uma outra significação.  

Além disso, seguindo os costumes do sertão mineiro, 
cada conto é antecedido por uma epígrafe que resume a 
estória que será narrada. Sagarana compõe-se dos 
seguintes contos:  

1 O burrinho pedrês. 2 A volta do marido pródigo. 3 
Sarapalha. 4 Duelo. 5 Minha gente. 6 São Marcos. 7 
Corpo fechado. 8 Conversa de bois. 9 A hora e vez de 
Augusto Matraga. 

 
1. O burrinho pedrês  

O fazendeiro Major Saulo determina que seus 
homens levem uma grande quantidade de bois para 
comercialização em uma cidade distante. Para 
cumprir a tarefa, convoca seus vaqueiros mais 
experientes, montados em cavalos jovens e fortes. 
Na falta de cavalos suficientes, na condução, vai 
também o burrinho Sete-de-Ouros, velho e fraco. 
Depois de uma chuva torrencial, um pequeno riacho, 
que foi facilmente superado na ida, torna-se rio 
caudaloso no retorno dos vaqueiros à fazenda. O 
único animal a escapar da correnteza é justamente o 
burrinho, salvando a vida de Badu e Francolim, que 
conta com sua experiência para poupar suas forças e 
deixar-se levar pelas águas ao invés de tentar lutar 
contra elas, como fizeram os outros.  

2. A volta do marido pródigo (Traços biográficos 
de Lalino Salãthiel)  
O mulato Lalino Salãthiel vive no interior de Minas, 
mas sonha com aventuras amorosas em terras 
cariocas. Junta algum dinheiro com o oferecimento 
de Ramiro e parte, deixando para trás a esposa 
Maria Rita. Depois de algum tempo, terminam o 
dinheiro e a empolgação, e ele retorna. Encontra 
Maria Rita envolvida com o espanhol Ramiro. Lalino 
se envolve então nas disputas políticas locais e, com 
a vitória de seu candidato, o major Anacleto, 
consegue a expulsão dos estrangeiros. Alcança 
também o perdão de Maria Rita.  

3. Sarapalha  
Os primos Ribeiro e Argemiro vivem isolados, com 
seu cachorro Jiló, em Sarapalha, lugarejo do interior 
de Minas Gerais. Sofrem com a malária, doença que 
lhes provoca febre e tremedeiras. Para Ribeiro, a dor 
maior vem do fato de ter sido abandonado pela 
esposa Maria Luísa, que fugiu com outro homem, um 
boiadeiro. Durante as intermináveis conversas que 
mantêm para tentar distrair da doença, Argemiro 
confessa ter sentido igual amor pela moça, embora 
sem jamais faltar com o respeito ao primo. Ribeiro, 
decepcionado com o que considera uma traição, 
expulsa o parente de suas terras.  

4. Duelo  
Voltando de uma pescaria mal sucedida, Turíbio 
Todo flagra sua mulher Dona Silivana com o ex-
militar Cassiano Gomes. Contém seu ímpeto e adia a 
vingança. No entanto, ao executá-la, acaba por 
assassinar o irmão de Cassiano, fugindo em seguida. 
Segue-se uma grande perseguição pelo interior de 
Minas, a qual dura até Turíbio se retirar para São 
Paulo. Cassiano, sofrendo do coração, é obrigado a 
interromper sua busca no lugarejo do Mosquito. Ali, 
torna-se amigo de Timpim Vinte-e-Um, homem 
simples que recebe o auxílio financeiro de Cassiano 
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para comprar remédio para sua família. Em troca, 
Cassiano, pouco antes de morrer, pede a Timpim 
que vingue seu irmão. Turíbio fica sabendo da morte 
de seu perseguidor e retorna a Minas. No caminho 
para a casa de Silivana, encontra Timpim, que 
cumpre a promessa feita a Cassiano.  

5. Minha gente  
O narrador é um inspetor escolar que, de férias, 
visita a fazenda de seu Tio Emílio no interior de 
Minas. Lá, reencontra a prima Maria Irma, namorada 
de infância, e tenta retomar a aventura amorosa. A 
moça consegue fazer com que a atenção do primo 
seja atraída para a amiga Armanda, noiva de 
Ramiro, rapaz pretendido por ela. O narrador, 
aficionado do jogo de xadrez, se vê vítima de uma 
jogadora perspicaz nas estratégias amorosas. Ela 
consegue fazer com que Armanda se interesse pelo 
narrador, deixando Ramiro livre para ela. O final feliz 
é composto pelo duplo casamento, sendo o do 
narrador antes do casamento de Maria Irma.  

6. São Marcos  
Izé, o narrador, faz pouco caso das crendices 
populares, não perdendo a oportunidade de passar 
diante da casa de certo João Mangolô, negro tido como 
feiticeiro, para zombar de seus feitos. Durante um 
passeio, vê-se repentinamente cego. Seguindo certa 
lenda e histórias que havia escutado, reza a oração de 
São Marcos, a qual tem fama de ser poderosa. 
Orientado pelo olfato, pela audição e pelo tato, 
aproxima-se da casa do feiticeiro. Consegue avançar 
sobre este e recupera a visão no momento em que o 
negro retira a venda dos olhos de um boneco. Izé se 
despede de Mangolô e parte, agora um pouco mais 
crédulo. Porém, para realizar uma trégua, oferece-lhe 
dinheiro, como forma de proteger-se.  

7. Corpo fechado  
No lugarejo da Laginha vive Manuel Fulô, que tem 
duas paixões: sua noiva Das Dores e uma mulinha 
de estimação, a Beija-Fulô, cobiçada por Antonico 
das Pedras, que tem fama de feiticeiro. Targino, um 
valentão local, avista Das Dores e comunica a 
Manuel Fulô o desejo de dormir com ela antes do 
casamento. Para impedir essa ofensa, Manuel teria 
que enfrentar o valentão. O narrador, médico local e 
amigo de Manuel Fulô, não encontra meio de ajudá-
lo. O rapaz recorre a Antonico, que fecha seu corpo 
com feitiço. No duelo com Targino, Manuel escapa 
por milagre dos tiros que lhe são dirigidos e fere 
mortalmente o rival com uma pequena faca. Depois 
desse feito, torna-se o novo valentão do lugar.  

8. Conversa de bois  
O menino Tiãozinho vive um drama: seu pai, 
entrevado, nada pode fazer contra os amores que a 
esposa mantém com Agenor Soronho, condutor de 
carros de boi. Quando o pai morre, Tiãozinho ajuda a 
transportar o corpo a um cemitério próximo, com 
outras mercadorias. Pelo caminho, Agenor prenuncia a 
vida que o menino teria dali por diante, agora sob suas 
ordens, na condição de padrasto. A crueldade que 
Agenor demonstra para com o menino, manifesta-se 
também no trato com os bois de carga. Estes se 
comunicam entre si e articulam uma forma de matar o 
carreiro, chamado por eles de “homem do pau grande 
com marimbondo na ponta”. Aproveitam-se de um 
cochilo de Agenor e, sacudindo o carro, derrubam-no e 
passam com as rodas sobre ele. Sem desconfiar de 
nada, Tiãozinho se desespera, enquanto os bois 
lançam berros triunfais.  

9. A hora e a vez de Augusto Matraga  
Augusto Esteves é um fazendeiro de comportamento 
violento. Gasta dinheiro com jogos e prostitutas, 
maltrata a esposa Dionóra, despreza a filha e 
enfrenta seus opositores com a ajuda dos capangas 
que o acompanham. A esposa foge com outro 
homem, enquanto seus empregados o abandonam, 
reclamando o pagamento de salários atrasados. 
Augusto vai tirar satisfações e acaba agredido por 
eles. Durante a surra, atira-se de um barranco e é 
dado como morto. No entanto, é encontrado por um 
casal de negros que cuida dele.   
Durante a convalescença, Augusto reflete sobre sua 
vida e se penitencia dos pecados cometidos. 
Recuperado, parte para uma pequena propriedade 
que possui no Tombador, lugar distante, passando a 
servir o casal de negros, trabalhando arduamente. 
Certo dia, aparece no lugar o cangaceiro Joãozinho 
Bem-Bem, que simpatiza com Augusto e o convida a 
participar de seu bando. Augusto recusa. Tempos 
depois, sente irresistível desejo de partir. Segue sem 
rumo, até reencontrar o bando de cangaceiros no 
lugarejo do Rala-Coco. Quando vê a ameaça de 
Joãozinho Bem-Bem de fazer mal a um homem 
velho e à sua família, Augusto sente que chegou sua 
hora de concluir a remissão de seus pecados. 
Enfrenta o bando e vence o líder, morrendo em 
seguida.  

 

 
 
EXERCÍCIOS 
 
01. Sobre os contos de Sagarana, é INCORRETO 

afirmar: 
a) A volta do marido pródigo demonstra, no 

comportamento do protagonista, o poder criador 
da palavra, dimensão da linguagem tão 
apreciada por Guimarães Rosa. 

b) Tanto em Corpo fechado quanto em Minha 
gente o espaço é variado, deslocando-se a ação 
de um lugar para outro. 

c) Em Duelo e Sarapalha figuram personagens 
femininas cujos traços não aparecem nas 
mulheres de outros contos. 

d) O burrinho pedrês, Conversa de bois e São 
Marcos trabalham com a mudança de 
narradores. 

e) A hora e a vez de Augusto Matraga não 
apresenta a inserção de casos ou narrativas 
secundárias. 

 



 

ANÁLISES OBRAS LITERÁRIAS – FUVEST/UNICAMP (Guilherme Aguiar e Yuri Augustus) 
 
 

 

 
41 

02. O conto Conversa de bois integra a obra Sagarana, 
de João Guimarães Rosa. De seu enredo como um 
todo, pode afirmar-se que: 
a) os animais justiceiros, puxando um carro, fazem 

uma viagem que começa com o transporte de 
uma carga de rapadura e um defunto e termina 
com dois. 

b) a viagem é tranquila e nenhum incidente ocorre 
ao longo da jornada, nem com os bois nem com 
os carreiros. 

c) os bois conversam entre si e são compreendidos 
apenas por Tiãozinho, guia mirim dos animais e 
que se torna cúmplice do episódio final da 
narrativa. 

d) a presença do mítico-lendário se dá na figura da 
irara, “tão séria e moça e graciosa, que se fosse 
mulher só se chamaria Risoleta” e que 
acompanha a viagem, escondida, até à cidade. 

e) a linguagem narrativa é objetiva e direta e, no 
limite, desprovida de poesia e de sensações 
sonoras e coloridas. 

 
03. Sobre o personagem principal de A hora e a vez de 

Augusto Matraga, de Guimarães Rosa, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) No decorrer da narrativa, aparece como Nhô 

Augusto, Augusto Estêves e Augusto Matraga. 
b) No início, surge como um fazendeiro pacato, 

averso a brigas e totalmente dedicado à família. 
c) Por ordem de seu maior inimigo, é surrado, 

marcado a ferro e deixado praticamente morto. 
d) Convidado por Joãozinho Bem-Bom a integrar 

seu grupo de jagunços, recusa tal oferta ... 
e) No duelo final, morre em consequência dos 

ferimentos recebidos, assim como seu opositor. 
 
Mayombe, Pepetela 
 

 
 

 ÉPOCA/ESTILO 
Pós-modernismo é um contexto de renovação das 
artes e da desconstrução de valores sócio-históricos. 
Isso pode ser identificado por aspectos como: 
1) Re-observação dos valores sociais 
2) Analisar questões morais 
3) Reflexões existenciais 
4) Reflexões sociais 
5) Criticar questões da conjuntura política 

  
 CARACTERÍSTICAS DO AUTOR 

1) Pepetela é o pseudônimo de Artur Carlos 
Maurício Pestana dos Santos 

2) Escritor angolano  
3) História contemporânea de Angola 
4) Problemas que a sociedade angolana enfrenta 
5) Pepetela se licenciou em Sociologia e é docente 

da Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Agostinho Neto em Luanda 

6) O autor angolano é de ascendência portuguesa 
7) Militante do MPLA em 1963 e lutou no 

movimento para a libertação da sua terra natal 
do poderio colonialista dos portugueses 

 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
 

O livro é dividido em seis capítulos: A Missão; A 
Base; Ondina; A Surucucu; a Amoreira e o Epílogo. 
Os personagens são nomeados como alegoria de 
guerra conforme os objetivos do MPLA. Assim, temos 
o personagem Sem Medo (o comandante), Teoria (o 
professor), Verdade e Lutamos (destribalizados) e 
Mundo Novo, representante da elite africana que vai 
estudar fora de seu país, entre outros. 

Ondina, a personagem feminina, é a mulher que 
instaura as transformações em alguns guerrilheiros 
do Mayombe. Por exemplo, o Comissário Político, seu 
noivo, é obrigado a amadurecer diante da traição e 
do rompimento da relação com ela. Sem Medo é 
impelido a refletir sobre o amor e a sacrificar seu 
desejo por ela. 

Interessante notar que Ondina é a personagem 
que não tem voz na narrativa de Pepetela, o que 
reflete a crítica para a desigualdade de gênero na 
luta instaurada em Angola por libertação e justiça. 

Por fim, a floresta – personagem – gesta um 
novo homem para um novo momento histórico em 
Angola. Pepetela, por meio da apropriação do espaço 
do Mayombe, procura, simbolicamente, percorrer a 
história angolana por meio do território invadido e 
ocupado pelos colonos, seja no que diz respeito à 
terra ou à identidade do povo de Angola. 

 
Análise 

A obra é uma reflexão, envolta pelos ideais 
socialistas, sobre a dura realidade da sociedade 
angolana, sobre as perspectivas do movimento de 
libertação e da população local em relação aos princípios 
conflitantes do MPLA. 

Cada personagem luta a seu modo por seus ideais de 
libertação. Em meio a isso, vimos uma Angola 
despedaçada e sem unidade. O livro procura retratar 
esse desfacelamento e critica as lutas de grupos que não 
se unem por um ideal comum. 

A estrutura narrativa polifônica (várias vozes), que 
retrata os acontecimentos sob o ponto de vista de várias 
personagens em primeira pessoa, revela o profundo 
respeito a cada homem na sua individualidade e o desejo 
do autor de transformar os agentes da revolução em 
sujeitos da luta. 

Durante toda a narrativa, ocorre um mesmo registro 
linguístico, a despeito do abismo existente entre as 
classes sociais das personagens e as suas origens 
culturais, o que reforça a ideia de propor a igualdade 
entre as pessoas. Além disso, há a tentativa de criar um 
ideal nacionalista que une os povos distintos e a MPLA 
em oposição ao colonialismo. 
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EXERCÍCIOS 
 

01. (Fuvest) O Comissário apertou-lhe mais a mão, 
querendo transmitir-lhe o sopro de vida. Mas a vida 
de Sem Medo esvaía-se para o solo do Mayombe, 
misturando-se às folhas em decomposição. [...] Mas 
o Comissário não ouviu o que o Comandante disse. 
Os lábios já mal se moviam. A amoreira gigante à 
sua frente. O tronco destaca-se do sincretismo da 
mata, mas se eu percorrer com os olhos o tronco 
para cima, a folhagem dele mistura-se à folhagem 
geral e é de novo o sincretismo. Só o tronco se 
destaca, se individualiza. Tal é o Mayombe, os 
gigantes só o são em parte, ao nível do tronco, o 
resto confunde-se na massa. Tal o homem. As 
impressões visuais são menos nítidas e a mancha 
verde predominante faz esbater progressivamente a 
claridade do tronco da amoreira gigante. As 
manchas verdes são cada vez mais sobrepostas, 
mas, num sobressalto, o tronco da amoreira ainda 
se afirma, debatendo-se. Tal é a vida. [...] Os olhos 
de Sem Medo ficaram abertos, contemplando o 
tronco já invisível do gigante que para sempre 
desaparecera no seu elemento verde.  

Pepetela, Mayombe. 
 

Considerando-se o excerto no contexto de Mayombe, 
os paralelos que nele são estabelecidos entre 
aspectos da natureza e da vida humana podem ser 
interpretados como uma 
a) reflexão relacionada ao próprio Comandante 

Sem Medo e a seu dilema característico entre a 
valorização do indivíduo e o engajamento em 
um projeto eminentemente coletivo.  

b) caracterização flagrante da dificuldade de 
aceder ao plano do raciocínio abstrato, típica da 
atitude pragmática do militante revolucionário.  

c) figuração da harmonia que reina no mundo 
natural, em contraste com as dissensões que 
caracterizam as relações humanas, 
notadamente nas zonas urbanizadas.  

d) representação do juízo do Comissário a respeito 
da manifesta incapacidade que tem o 
Comandante Sem Medo de ultrapassar o 
dogmatismo doutrinário.  

e) crítica esclarecida à mentalidade animista que 
tende a personificar os elementos da natureza e 
ao tribalismo, ainda muito difundidos entre os 
guerrilheiros do Movimento Popular de 
Libertação de Angola (MPLA). 

 

02. (Fuvest) Consideradas no âmbito dos valores que 
são postos em jogo em Mayombe, as relações entre 
a árvore e a floresta, tal como concebidas e 
expressas no excerto, ensejam a valorização de uma 
conduta que corresponde à da personagem  
a) João Romão, de O cortiço, observadas as 

relações que estabelece com a comunidade dos 
encortiçados.  

b) Jacinto, de A cidade e as serras, tendo em vista 
suas práticas de beneficência junto aos pobres 
de Paris.  

c) Fabiano, de Vidas secas, na medida em que ele 
se integrava na comunidade dos sertanejos, 
seus iguais e vizinhos.  

d) Pedro Bala, de Capitães da Areia, em especial ao 
completar sua trajetória de politização.  

e) Augusto Matraga, do conto A hora e a vez de 
Augusto Matraga, de Sagarana, na sua fase 
inicial, quando era o valentão do lugar. 

03. (Fuvest) Mayombe refere-se a uma região 
montanhosa em Angola, dominada por floresta 
pluvial densa, rica em árvores de grande porte, e 
localizada em área de baixa latitude (4o 40’S). 
Levando em conta essas características geográficas 
e vegetacionais, é correto afirmar que  
a) esse tipo de vegetação predomina na maior 

parte do continente africano, circundando áreas 
de savana e deserto.  

b) se trata da única floresta pluvial sobre áreas 
montanhosas, pois esse tipo de floresta não 
ocorre em outras áreas do mundo.  

c) a vegetação da região é semelhante à da 
floresta encontrada, no Brasil, na mesma faixa 
latitudinal.  

d) nessa mesma faixa latitudinal, no Brasil, há 
regiões áridas, de altas altitudes, em que 
predominam ervas rasteiras.  

e) tais florestas pluviais só ocorrem no hemisfério 
sul, devido ao regime de chuvas e às altas 
temperaturas nesse hemisfério, onde ocupam 
todo tipo de relevo. 

 
Vidas Secas, Graciliano Ramos 
 

 
 
 ÉPOCA/ESTILO 

o 2º momento da fase modernista 
o Busca pelos aspectos regionalistas 
o Representação do sertão nordestino 
o Reflexão existencial e social 
o Buscas existenciais na poesia de Drummond e 

Jorge de Lima, caracterização de elementos 
nacionalistas criticamente em Murilo Mendes, o 
Neorromantismo em Vinícius de Moraes e o 
Neossimbolismo em Cecília Meireles 

o Já na prosa, caso de Graciliano Ramos, há uma 
observação mais ampla de denúncia social 
quanto à seca, à miséria e à desigualdade social 

 
 CARACTERÍSTICAS DO AUTOR 

o Graciliano Ramos é um autor que busca 
estabelecer aspectos mais amplos em sua obra 
quanto à temática, trazendo ao leitor uma 
análise crítica sobre a vida dos retirantes e dos 
moradores do interior do NE 

o É possível identificar a construção da obra do 
autor dentro de padrões mais associados a  
 uma simplicidade de escrita 
 uso de regionalismos linguísticos 
 coloquialismos 
 construção de períodos mais curtos 
 uso bastante restrito de adjetivos 

o o escritor alagoano escreve sobre experiências 
pessoais, Memórias do Cárcere, a obras com 
aspectos mais generalistas, São Bernardo e Vidas 
secas 
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 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
o O título se faz a partir de um oxímoro por meio 

de uma oposição entre o termo “vida”, elemento 
determinado pela presença de algo vital e de 
essência existencial, e “seca”, palavra que 
apresenta uma concepção mais negativista e 
sem imagem satisfatória. 

o A obra pode ser classificada como romance 
desmontável, tendo em vista a noção de ter 
surgido primeiro o conto Baleia, depois houve a 
intenção de desejar redigir o restante da obra, 
logo sendo do 2º ao 12º capítulos 
independentes, uma vez que podem ser lidos 
independentemente; 

o Já o 1º e o 13º capítulos são a representação 
cíclica da construção da imagem do retirante e 
da necessidade de sempre esse indivíduo buscar 
uma situação de vida mais satisfatória; 

o Há poucos personagens na obra, sem 
acontecimentos extraordinários, como  
 Fabiano: chefe da família, problemas na 

comunicação com os familiares, aspectos 
rústicos 

 Sinhá Vitória: ausência afetiva, problemas 
comunicativos 

 Menino maior: sempre punido de alguma 
maneira 

 Menino menor: inspira-se no pai 
 Ambos os meninos: convivem e relacionam-

se com Baleia, sendo por vários momentos 
relacionados à cadela, logo são 
zoomorfizados 

 Baleia: caracterizada como, em muitos 
momentos, mais humana, esperta e astuta 

 Soldado amarelo: ser rude, sem compaixão, 
prepotente e que se sente superior aos 
demais 

 Dono da venda: passivo e segue o fluxo dos 
acontecimentos 

 Patrão: rude, incompreensivo, não dialoga, 
prepotente, estereótipo do coronel do 
interior 

 

 
 

EXERCÍCIOS 
 
01. Leia o trecho para responder ao teste. 

"Fizeram alto. E Fabiano depôs no chão parte da 
carga, olhou o céu, as mãos em pala na testa. 
Arrastara-se até ali na incerteza de que aquilo fosse 
realmente mudança. Retardara-se e repreendera os 
meninos, que se adiantavam, aconselhara-os a 
poupar forças. A verdade é que não queria afastar-
se da fazenda. A viagem parecia-lhe sem jeito, nem 
acreditava nela. Preparara-a lentamente, adiara-a, 
tornara a prepará-la, e só se resolvera a partir 
quando estava definitivamente perdido. Podia 
continuar a viver num cemitério? Nada o prendia 
àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para 
enterrar-se. Era o que Fabiano dizia, pensando em 
coisas alheias: o chiqueiro e o curral, que 
precisavam conserto, o cavalo de fábrica, bom 
companheiro, a égua alazã, as catingueiras, as 
panelas de losna, as pedras da cozinha, a cama de 
varas. E os pés dele esmoreciam, as alpercatas 
calavam-se na escuridão. Seria necessário largar 
tudo? As alpercatas chiavam de novo no caminho 
coberto de seixos."  

Vidas secas, Graciliano Ramos 
 

Assinale a alternativa incorreta: 
a) O trecho pode ser compreendido como 

suspensão temporária da dinâmica narrativa, 
apresentando uma cena "congelada", que 
permite focalizar a dimensão psicológica da 
personagem. 

b) Pertencendo ao último capítulo da obra, o trecho 
faz referência tanto às conquistas recentes de 
Fabiano quanto à desilusão do personagem ao 
perceber que todo seu esforço fora em vão. 

c) A resistência de Fabiano em abandonar a 
fazenda deve-se à sua incapacidade de articular 
logicamente o pensamento e, portanto, de 
perceber a gradual mas inevitável chegada da 
seca. 

d) A expressão "coisas alheias" reforça a crítica, 
presente em toda a obra, à marginalização 
social por meio da exclusão econômica. 

e) As referências a "enterro" e "cemitério" 
radicalizam a caracterização das "vidas secas" 
do sertão nordestino, uma vez que limitam as 
perspectivas do sertanejo pobre à luta contra a 
morte. 

 
02. Um escritor classificou Vidas secas como “romance 

desmontável”, tendo em vista sua composição 
descontínua, feita de episódios relativamente 
independentes e sequências parcialmente truncadas. 
Essas características da composição do livro 
a) constituem um traço de estilo típico dos 

romances de Graciliano Ramos e do 
Regionalismo nordestino. 

b) indicam que ele pertence à fase inicial de 
Graciliano Ramos, quando esse ainda seguia os 
ditames do primeiro momento do Modernismo. 

c) diminuem o seu alcance expressivo, na medida 
em que dificultam uma visão adequada da 
realidade sertaneja. 

d) revelam, nele, a influência da prosa seca e 
lacônica de Euclides da Cunha, em Os sertões. 

e) relacionam-se à visão limitada e fragmentária 
que as próprias personagens têm do mundo. 
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03. O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. 
Mau sinal, provavelmente o sertão ia pegar fogo. 
Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da 
beira do rio, descansavam, bebiam e, como em 
redor não havia comida, seguiam viagem para o Sul. 
O casal agoniado sonhava desgraças. O sol chupava 
os poços, e aquelas excomungadas levavam o resto 
da água, queriam matar o gado. (…) Alguns dias 
antes estava sossegado, preparando látegos, 
consertando cercas. De repente, um risco no céu, 
outros riscos, milhares de riscos juntos, nuvens, o 
medonho rumor de asas a anunciar destruição. Ele 
já andava meio desconfiado vendo as fontes 
minguarem. E olhava com desgosto a brancura das 
manhãs longas e a vermelhidão sinistra das tardes. 
(…) 

 
O trecho acima é de Vidas Secas, obra de Graciliano 
Ramos. Dele, é incorreto afirmar-se que 
a) prenuncia nova seca e relata a luta incessante 

que os animais e o homem travam na constante 
defesa da sobrevivência. 

b) marca-se por fatalismo exagerado, em 
expressão como “o sertão ia pegar fogo”, que 
impede a manifestação poética da linguagem. 

c) atinge um estado de poesia, ao pintar com 
imagens visuais, em jogo forte de cores, o 
quadro da penúria da seca. 

d) explora a gradação, como recurso estilístico, 
para anunciar a passagem das aves a caminho 
do Sul. 

e) confirma, no deslocamento das aves, a 
desconfiança iminente da tragédia, indiciada 
pela “brancura das manhãs longas e a 
vermelhidão sinistra das tardes”. 
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