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Texto para as questões 01, 02, 03, 04. 
 
Expandiu-se um tanto o rosto do mineiro. 

—Vejo, disse ele com algum acanhamento, que o doutor não e nenhum pé-rapado, mas nunca é bom 
facilitar... E já que não há outro remédio, vou dizer-lhe todos os meus segredos... Não metem vergonha a 
ninguém, com o favor de Deus; mas em negócios da minha casa não gosto de bater língua... Minha filha 
Nocência fez 18 anos pelo Natal, e é rapariga que pela feição parece moça de cidade, muito ariscazinha de 
modos mas bonita e boa deveras... Coitada, foi criada sem mãe, e aqui nestes fundões. Tenho outro filho, este 
um latagão, barbudo e grosso que está trabalhando agora em portadas para as bandas do Rio. 

—Ora muito que bem, continuou Pereira caindo aos poucos na habitual garrulice, quando vi a menina 
tomar corpo, tratei logo de casá-la. 

—Ah! é casada? perguntou Cirino. 
—Isto é, é e não e. A coisa está apalavrada. Por aqui costuma labutar no costela do gado para São Paulo 

um homem de mão-cheia, que talvez o senhor conheça... o Manecão Doca... 
—Não, respondeu Cirino abanando a cabeça. 
—Pois isso é um homem às direitas, desempenado e trabucador como ele só... fura estes sertões todos e 

vem tangendo pontes de gado que metem pasmo. Também dizem que tem bichado muito e ajuntado cobre 
grosso, o que é possível, porque não é gastador nem dado a mulheres. Uma feita que estava aqui de 
pousada... olhe, mesmo neste lugar onde estava mecê inda agorinha, falei-lhe em casamento... isto é, dei-lhe 
uns toques .. porque os pais devem tomar isso a si para bem de suas famílias; não acha? 

—Boa dúvida, aprovou Cirino, dou-lhe toda a razão; era do seu dever. 
—Pois bem, o Manecão ficou assim meio em dúvida; mas quando lhe mostrei a pequena, foi outra 

cantiga... Ah! também é uma menina 
E Pereira, esquecido das primeiras prevenções, deu um muxoxo expressivo, apoiando a palma da mão 

aberta de encontro aos grossos lábios 
—Agora, está ela um tanto desfeita: mas, quando tem saúde é coradinha que nem mangaba do areal. Tem 

cabelos compridos e finos como seda de paina, um nariz mimoso e uns olhos matadores . . Nem parece filha de 
quem é... 

A gabes imprudentes era levado Pereira pelo amor paterno. 
Foi o que repentinamente pensou lá consigo, de modo que, reprimindo-se, disse com hesitação manifesta: 
—Esta obrigação de casar as mulheres é o diabo!.. Se não tomam estado, ficam jururus e fanadinhas...; se 

casam podem cair nas mãos de algum marido malvado... E depois, as histórias!... Ih! meu Deus, mulheres 
numa casa, é coisa de meter medo... São redomas de vidro que tudo pode quebrar... Enfim, minha filha, 
enquanto solteira, honrou o nome de meus pais... O Manecão que se aguente, quando a tiver por sua .. Com 
gente de saia não há que fiar... Cruz! botam famílias inteiras a perder, enquanto o demo esfrega um olho. 

Esta opinião injuriosa sobre as mulheres é em geral corrente nos nossos sertões e traz como consequência 
imediata e prática, além da rigorosa clausura em que são mantidas, não só o casamento convencionado entre 
parentes muito chegados para filhos de menor idade, mas sobretudo os numerosos crimes cometidos, mal se 
suspeita possibilidade de qualquer intriga amorosa entre pessoa da família e algum estranho. 

Visconde de Taunay. Inocência  
 

*Jururu: atacada dos nervos, histérica; fanadinha: magra. 
 

Ao dar voz a Seu Pereira, o narrador expõe um dos principais problemas do regionalismo, a linguagem. 
Normalmente o autor do romance não faz parte do universo que ele retrata, por isso, ao transcrever a 
linguagem regional, não consegue reproduzi-la com fidelidade, alternando a variedade regional e a 
variedade padrão da língua na fala dos personagens. Sobre essa questão de linguagem, responda: 

 
01. Destaque da fala de Seu Pereira elementos da variedade regional da língua. 
 
02. Agora, identifique na fala de Pereira, elementos da língua padrão e explique por que soam incoerentes na 

boca de um sertanejo. 
 
03. A voz de Pereira identifica a visão do sertanejo sobre a mulher. Comente-a. 
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04. A fala do narrador no último parágrafo revela postura distinta da do sertanejo. Comente as diferenças 
essenciais entre as duas posturas. 

 
- Texto para as questões 05, 06. 
 

Passemos por alto sobre os anos que decorreram desde o nascimento e batizado do nosso memorando, e 
vamos encontrá-lo já na idade de sete anos. Digamos unicamente que durante todo este tempo o menino não 
desmentiu aquilo que anunciara desde que nasceu: atormentava a vizinhança com um choro sempre em oitava 
alta; era colérico; tinha ojeriza particular à madrinha, a quem não podia encarar, e era estranhão até não poder 
mais. 

Logo que pôde andar e falar tornou-se um flagelo; quebrava e rasgava tudo que lhe vinha à mão. (...) Era, 
além de traquinas, guloso; quando não traquinava, comia. A Maria não lhe perdoava; trazia-lhe bem 
maltratada uma região do corpo; porém ele não se emendava, que era também teimoso, e as travessuras 
recomeçavam mal acabava a dor das palmadas. 

Assim chegou aos sete anos. 
Afinal de contas a Maria sempre era saloia, e o Leonardo começava a arrepender-se seriamente de tudo 

que tinha feito por ela e com ela. E tinha razão, porque, digamos depressa e sem mais cerimônias, havia ele 
desde certo tempo concebido fundadas suspeitas de que era atraiçoado. Havia alguns meses atrás tinha notado 
que um certo sargento passava-lhe muitas vezes pela porta, e enfiava olhares curiosos através das rótulas: 
uma ocasião, recolhendo-se, parecera-lhe que o vira encostado à janela. Isto porém passou sem mais 
novidade. 

Manuel Antônio de Almeida – Memórias de um Sargento de Milícias – p. – Ed. Ftd...  
 
05. Leonardo, o filho, é o protagonista do romance. Folgado, malandro, vive suas aventuras sem nenhum 

compromisso com a vida séria. Destaque do texto a passagem que comprova que ele é assim desde 
criança: 

 
06. Quando adulto, Leonardinho é incorrigível, não se emenda nunca. Ele já demonstra essa atitude na 

infância? Justifique com o texto: 
 
FUVEST: Leia o trecho de abertura de Memórias de um sargento de milícias e responda ao que se pede. 

Era no tempo do rei. 
Uma das quatro esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quitanda, cortando-se mutuamente, 

chamava-se nesse tempo – O canto dos meirinhos –; e bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de 
encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe (que gozava então de não pequena consideração). Os 
meirinhos de hoje não são mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei; esses eram gente 
temível e temida, respeitável e respeitada; formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que 
envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda era entre nós um elemento de vida: o extremo 
oposto eram os desembargadores. 

Manuel Antônio de Almeida. Memórias de um sargento de milícias. 
 
07. A frase “Era no tempo do rei” refere-se a um período histórico determinado e possui, também, uma 

conotação marcada pela indeterminação temporal. Identifique tanto o período histórico a que se refere a 
frase quanto a mencionada conotação que ela também apresenta. 

 
08. No trecho aqui reproduzido, o narrador compara duas épocas diferentes: o seu próprio tempo e o tempo do 

rei. Esse procedimento é raro ou frequente no livro? Com que objetivos o narrador o adota? 
 
 
 
 


