
 

 

Tarefa 12 professor Sinval 
 
Texto para os exercícios 01, 02 e 03: 
 
O rei é vosso pai: quer-vos felices. 
Sois livres, como eu sou; e sereis livres, 
Não sendo aqui, em outra qualquer parte. 
Mas deveis entregar-nos estas terras. 
Ao bem público cede o bem privado. 
O sossego de Europa assim o pede. 
Assim o manda o rei. Vós sois rebeldes, 
Se não obedeceis; mas os rebeldes, 
Eu sei que não sois vós, são os bons padres, 
Que vos dizem a todos que sois livres, 
E se servem de vós como de escravos. 
 

Basílio da Gama – canto II – Basílio da Gama – p. 12 – disponível em www.dominiopublico.gov.br, acessado em 30/12/2010 
 
01. Comente o caráter épico dos versos: 
 
02. Explique os aspectos dos versos que o diferenciam do modelo épico clássico: 
 
03. Comente a visão que o autor apresenta sobre os padres: 
 
- Textos para as questões 04, 05, 06 e 07 
 
Estrofe XVIII 
 
Que horror da Humanidade! ver tragada 
Da própria espécie a carne já corrupta! 
Quanto não deve a Europa abençoada 
A Fé do Redentor, que humilde escuta? 
Não era aquela infâmia praticada 
Só dessa gente miseranda, e bruta; 
Roma, e Cartago o sabe no noturno 
Horrível sacrifício de Saturno. 
 
 
Estrofe XIX 
 
Os sete em tanto, que do mar com vida 
Chegaram a tocar na infame areia, 
Pasmam de ver na turba recrescida 
A brutal catadura, hórrida, e feia: 
A cor vermelha em si, mostram tingida 
De outra cor diferente, que os afeia; 
Pedras, e paus de embiras enfiados, 
Que na face, e nariz trazem furados. 
 

O Caramuru – Canto I – Frei Santa Rita Durão – p 05 – disponível em www.dominiopublico.gov.br, acessado em 30/12/2010 
 
04. A estrofe XVIII apresenta que costume atribuído aos nativos brasileiros? Justifique com o texto: 
 
05. As características dadas aos nativos na estrofe XIX não são positivas. Comete-as: 
 
06. O poeta não segue a visão de homem natural, o Bom Selvagem, de Rousseau. Explique: 
 
07. A visão de Frei Santa Rita Durão revela-se preconceituosa. Comente os possíveis motivos de tal visão: 
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Considere O Uraguai, de Basílio da Gama, e O Caramuru, Frei José de Santa Rita Durão, para responder 
as questões 01 e 02: 
 
08. Como eles se relacionam com o modelo clássico de poesia épica? 
 
09. Explique por que os dois poemas não são considerados epopeias: 
 
10. Leia a charge e responda: 

 
http://jairlima.blogspot.com/2009/06/charge-gospel-o-missionario_21.html, acessada em 31/03/2011 

 
A charge faz referências a elementos trabalhados em O Uraguai, de Basílio da Gama, e O Caramuru, Frei 
José de Santa Rita Durão. Identifique-os: 

 


