
 

 

Professor Sinval – Tarefa 25 
 

Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03 e 04. 
 

— VAMOS para dentro, murmurou Sofia. 
Quis tirar o braço; mas o dele reteve-lho com força. Não; ir para quê? Estavam ali bem, muito bem... Que 

melhor? Ou seria que ele a estivesse aborrecendo? Sofia acudiu que não, ao contrário; mas precisava ir fazer 
sala às visitas... Há quanto tempo estavam ali! 

— Não há dez minutos, disse o Rubião. Que são dez minutos? 
— Mas podem ter dado pela nossa ausência. 
Rubião estremeceu diante deste possessivo: nossa ausência. Achou-lhe um princípio de cumplicidade. 

Concordou que podiam dar pela nossa ausência. Tinha razão, deviam separar-se; só lhe pedia uma coisa, duas 
coisas; a primeira é que não esquecesse aqueles dez minutos sublimes; a segunda é que, todas as noites, às 
dez horas, fitasse o Cruzeiro, ele o fitaria também, e os pensamentos de ambos iriam achar-se ali juntos, 
íntimos, entre Deus e os homens. (...) 
 

Sofia, reclinada no canapé, ria das graças do marido. Criticaram ainda alguns episódios da tarde e da 
noite; depois, Sofia acariciando os cabelos do marido, disse-lhe de repente: 

— E você ainda não sabe do melhor episódio da noite. 
— Que foi? 
— Adivinhe. 

(...) 
— Vá lá. Que foi? 
— Pois saiba que ouvi nada menos que uma declaração de amor. 
Palha empalideceu. Não prometera deixar de empalidecer. Gostava da mulher, como sabemos, até o ponto 

singular de publicá-la; não podia ouvir a frio a notícia. Sofia viu a palidez, e gostou da má impressão causada; 
para saboreá-la mais, inclinou o busto, soltou o cabelo atrás, que a incomodava um pouco, recolheu os 
grampos em um lenço, depois sacudiu a cabeça, respirou largo, e pegou nas mãos do marido, que ficara de pé. 

— É verdade, meu velho, namoraram-te a mulher. 
— Mas quem foi o patife? Disse ele impaciente. 
— Mau, se vamos assim, não digo nada. Quem foi? Quer saber quem foi? Há de ouvir sossegado. Foi o 

Rubião. 
— O Rubião? 
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01. No Realismo, o comportamento da mulher em nada lembra a pureza da mulher romântica. Como é esta 

mulher, segundo o texto. 
 
02. Reconheça as ações de Sofia que permitem afirmar que ela tem o controle da situação? 
 
03. O comportamento do homem realista caracteriza-se pela mesquinharia de suas ações. Reconheça este 

comportamento em Rubião. 
 
04. Por que Sofia e o marido encaram com naturalidade e frieza a atitude de Rubião ao paquerá-la? 

 
Leia o texto para responder as questões 05, 06, 07 e 08. 

 
- Não há morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a 

supressão de uma delas; mas, rigorosamente, não há morte, há vida, porque a supressão de uma é princípio 
universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas 
tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos que assim adquire forças para 
transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância; mas, se as duas tribos dividirem 
em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz nesse caso, 
é a destruição; a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria 
da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais feitos das ações bélicas. Se a guerra 
não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e 
ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que 
virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas. 

- Mas a opinião do exterminado? 
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- Não há exterminado. Desaparece o fenômeno; a substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Hás de 
lembrar-te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo, e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são 
essas bolhas transitórias. 

Quincas Borba – Machado de Assis – Ed. Ftd – pp. 
05. O texto consiste em uma ilustração da teoria do Humanitismo, filosofia criada por Quincas Borba no 

romance anterior. No texto acima, Quincas expõe sua teoria ao Professor Rubião, seu futuro herdeiro. 
Explique a frase inicial do texto. 

 
06. Reconheça o caráter de parábola do texto. 
 
07. Explique as semelhanças entre a teoria exposta no texto e as ideias de Darwin. 
 
08. Comente o sentido da frase: “Ao vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas”. 
 


