
 

 

Tarefa 11 professor Sinval 
 
- Leia e responda 
 
Urupês  
 

Esboroou-se o balsâmico indianismo de Alencar 
ao advento dos rondons que, ao invés de imaginarem 
índios num gabinete, com reminiscências de 
Chateaubriand na cabeça e a Iracema aberta sobre 
os joelhos, metem-se a palmilhar sertões de 
winchester em punho. Morreu Peri, incomparável 
idealização dum homem natural como o sonhava 
Rousseau, protótipo de tantas perfeições humanas, 
que no romance, ombro a ombro com altos tipos 
civilizados, a todos sobreleva em beleza d'alma e 
corpo.  

Contrapôs-lhe a cruel etnologia dos sertanistas 
modernos um selvagem real, feio e brutesco, 
anguloso e desinteressante, tão incapaz. 
muscularmente, de arrancar uma palmeira, como 
incapaz, moralmente, de amar Ceci.  

Por felicidade nossa – e de d. Antônio de Mariz – 
não os viu Alencar; sonhou-os qual Rousseau. Do 
contrário, lá teríamos o filho de araré a moquear a 
linda menina num bom brasileiro de pau-brasil, em 
vez de acompanhá-la em adoração pelas selvas, 
como o Ariel benfazejo do Paquequer. 

A sedução do imaginoso romancista criou forte 
corrente. 
(...) 

Não morreu, todavia.  
Evoluiu.  
O indianismo está de novo a deitar copa, de 

nome mudado. Crismou-se de "caboclismo". O cocar 
de penas de arara passou a chapéu de palha rebatido 
à testa; o ocara virou rancho de sapé: o tacape 
afilou, criou gatilho, deitou ouvido e é hoje 
espingarda troxada; o boné descaiu lamentavelmente 
para pio de inambu; a tanga ascendeu a camisa 
aberta ao peito. 
(...) 

Pobre jeca tatu! como és bonito no romance e 
feio na realidade!  

Jeca mercador, jeca lavrador, jeca filósofo... 
quando comparece às feiras, todo o mundo logo 
adivinha o que ele traz: sempre coisas que a 
natureza derrama pelo mato e ao homem só custa o 
gesto de espichar a mão e colher - cocos de tucum ou 
jiçara, guabirobas, bacuparis, maracujás, jataís, 
pinhões, orquídeas; ou artefatos de taquarapoca - 
peneiras, cestinhas, samburás, tipitis, pios de 
caçador; ou utensílios de madeira mole - gamelas, 
pilõezinhos, colheres de pau.  

Nada mais.  
Seu grande cuidado é espremer todas as 

consequências da lei do menor esforço - e nisto vai 
longe. começa na morada. sua casa de sapé e lama 
faz sorrir aos bichos que moram em toca e gargalhar 
ao joão-de-barro. pura biboca de bosquímano. 

mobília, nenhuma. a cama é uma espipada esteira de 
peri posta sobre o chão batido. 
 

LOBATO, Monteiro, in Urupês, Ed.  p. 91, 92, 93 
 
01. Nos primeiros parágrafos, o autor contrapõe dois 

modelos de índio. Identifique-os: 
 
02. Monteiro Lobato elogia ou critica o índio criado 

por José de Alencar? Justifique, usando o texto: 
 
03. Que figura Monteiro cita como substituto do herói 

indígena de Alencar? Como Monteiro caracteriza 
o sucessor de Peri? 

 
04. Monteiro Lobato critica um modelo literário em 

moda na época, o caboclo, personagem da 
Literatura regionalista. Destaque o trecho em 
que o autor ironiza o caboclo do regionalismo: 

 
05. Enumere as características que Monteiro Lobato 

cita como as da realidade do caboclo: 
 
Versos Íntimos 
 
Vês ! Ninguém assistiu ao formidável  
Enterro de tua última quimera.  
Somente a Ingratidão - esta pantera -  
Foi tua companheira inseparável!  
 
Acostuma-te à lama que te espera !  
O Homem, que, nesta terra miserável,  
Mora entre feras, sente inevitável  
Necessidade de também ser fera  
 
Toma um fósforo. Acende teu cigarro!  
O beijo, amigo, é a véspera do escarro  
A mão que afaga é a mesma que apedreja  
 
Se a alguém causa inda pena a tua chaga,  
Apedreja essa mão vil que te afaga  
Escarra nessa boca que te beija. 
 

Augusto dos Anjos – Eu e outros poemas – disponível em 
www.dominiopublico.gov, acessado em 20/12/2012 

 
06. Destaque do poema elementos que o associam à 

poesia clássica; 
 
07. Identifique os termos rebuscados presentes no 

soneto: 
 
08. As respostas das questões anteriores associam o 

poema a que movimento poético do final do 
século XIX. 

 
09. Comente a marca do Naturalismo presente na 

segunda estrofe: 
 
10. O poema se caracteriza pelo mau gosto poético, 

que rompe com a tradição da poesia, marcando 
por um anti-lirismo. Destaque as passagens que 
justificam a afirmação: 


