
 

 

Tarefa 9 professor Sinval 
 
- Leia os fragmentos para responder as questões 01, 02 e 03 
 

O célebre fanático, conhecido, entre as turbas que o acompanham, por Conselheiro, tem 
levantado uma cruzada contra o pagamento de impostos, incutindo no ânimo dos seus ouvintes as 
mais subversivas teorias. (…) urge que o governo empregue toda a energia, a fim de evitarem-se 
cenas de maior gravidade.  

O Conselheiro é um indivíduo perigoso, é um elemento de desordem, desde o tempo do império; 
dispõe de grande prestígio entre as populações, às quais ilude com práticas religiosas. (Diário de 
Notícias, 31 maio 1893)  

Uma força de polícia (…) composta de 52 praças, seguira da cidade do Tucano, com o fim de 
garantir a ordem pública, que se dizia estar sendo alterada nas localidades por onde ia passando o 
famigerado Conselheiro. (Diário de Notícias,  

5 jun. 1893)  
(…) não agradou-me, nem houve pessoas de senso que aprovasse o hábito dele  [Antonio 

Conselheiro] nas suas práticas atacar a República e o próprio governo, se dizendo monarquista e a 
fazer elogios à família imperial, objeto que só deveria ser lembrado como uma recordação histórica.   

(…)  
Ora, bem se vê que dessa forma tornou-se um homem pernicioso, e em completa  negação do 

que fora ensinado por Jesus Cristo, que sempre mandava que fossem  respeitadas as leis humanas 
(…)  

Faça ideia, meu caro, quem poderá em sua fazenda ou casa suportar, por um dia que seja, esse 
exército de malandros, vagabundos e até criminosos.   (Diário de  Notícias, 7 jun. 1893) 
 

ANTÔNIO CONSELHEIRO E CANUDOS NA IMPRENSA DIÁRIA DA BAHIA (1876-1897), 
texto apresentado no VII ENECULT – Encontro de estudos multidisciplinares em cultura – 03 a 05 
de agosto de 2011, Salvador, Bahia, por Joaquim Antônio de NOVAIS FILHO Pós-graduando do 
Mestrado em Memória: Linguagem e Sociedade, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) e Edvania Gomes da 
SILVA Professora do Mestrado em Memória: Linguagem e Sociedade, da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia. Orientadora do projeto de pesquisa que deu origem a este trabalho. Texto 
integral disponível em www.enecult.ufba.br/modulos/consulta.../rel, acessado em 20/01/2012 
 
01. Enumere as características negativas associadas à figura do Conselheiro nos fragmentos. 
 
02. Destaque a passagem que ressalta o caráter subversivo de Antônio Conselheiro. 
 
03. O distanciamento no tempo permite julgamento objetivo dos fatos históricos. Visto hoje Antônio 

Conselheiro corresponde ao perfil elaborado no último parágrafo? 
 
- Leia os fragmentos para responder as questões 04, 05, 06, 07 e 08 
 

As caatingas 
  

Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao 
menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao 
passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama 
espinescente e não o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos 
estalados em lanças; e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado: 
árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no 
espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso, de tortura, da flora 
agonizante . . .  
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Embora esta não tenha as espécies reduzidas dos desertos — mimosas tolhiças ou eufórbias 
ásperas sobre o tapete das gramíneas murchas — e se afigure farta de vegetais distintos, as suas 
árvores, vistas em conjunto, semelham uma só família de poucos gêneros, quase reduzida a uma 
espécie invariável, divergindo apenas no tamanho, tendo todas a mesma conformação, a mesma 
aparência de vegetais morrendo, quase sem troncos, em esgalhos logo ao irromper do chão. É que 
por um efeito explicável de adaptação às condições estreitas do meio ingrato, evolvendo 
penosamente em círculos estreitos, aquelas mesmo que tanto se diversificam nas matas ali se 
talham por um molde único. Transmudam-se, e em lenta metamorfose vão tendendo para 
limitadíssimo número de tipos caracterizados pelos atributos dos que possuem maior capacidade de 
resistência.  

Esta impõe-se, tenaz e inflexível.  
A luta pela vida, que nas florestas se traduz como uma tendência irreprimível para a luz, 

desatando-se os arbustos em cipós, elásticos, distensos, fugindo ao afogado das sombras e 
alteando-se presos mais aos raios do Sol do que aos troncos seculares de ali, de todo oposta, é mais 
obscura, é mais original, é mais comovedora. O Sol é o inimigo que é forçoso evitar, iludir ou 
combater. E evitando-o pressente-se de algum modo, como o indicaremos adiante, a inumação da 
flora moribunda, enterrando-se os caules pelo solo. Mas como este, por seu turno, é áspero e duro, 
exsicado pelas drenagens dos pendores ou esterilizado pela sucção dos estratos completando as 
insolações, entre dois meios desfavoráveis — espaços candentes e terrenos agros – as plantas mais 
robustas trazem no aspecto anormalíssimo, impressos, todos os estigmas desta batalha surda. 

CUNHA, Euclides da – in Os Sertões, Primeira parte, A Terra, ed. pp. 
 
04. Destaque as características da paisagem nordestina enumeradas pelo autor 
 
05. Euclides da Cunha compara a paisagem sertaneja a outra paisagem no primeiro parágrafo. 

Comente esta comparação. 
 
06. Identifique o tipo de vegetação predominante na caatinga e a associação feita pelo autor com a 

teoria da seleção natural. 
 
07. No último parágrafo, o autor refere-se ao Sol e à relação deste com a paisagem e com a luta 

pela vida. Comente essa relação nas florestas e na caatinga. 
 
08. A linguagem de Os Sertões, principalmente na apresentação da paisagem é muito rebuscada, 

com uso de termos técnicos. Identifique esse aspecto no texto. 
 


