
 

 

Tarefa 11 professor Sinval 
 
Gabarito 
 
01. O índio idealizado, que deveria ser belo, magnífico e com ares de majestade do Brasil, é na verdade, 

descrito como o índio do sertão, sem qualquer traço de magnitude, e portando armas de fogo ao invés de 
lanças. 

 
02. Lobato faz um elogio a Alencar por ainda não eleger o índio à miséria, ao distanciamento da sua cultura e 

costumes, onde não coloca o índio como um ser da natureza, mas como um ser às margens da violência, 
sem o belo e a força, apenas a miséria e a selvageria. 

 
03. O sertanejo, visto como o sucessor do homem que da natureza vive, no entanto, Monteiro o descreve não 

como o exímio caçador e artesão da natureza, mas como o jeca, o homem da natureza sem natureza, o 
exímio sofredor, destituído de beleza e qualquer traço que o defina como herói. 

 
04. 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. 

 
05. 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. 

 
06. Soneto decassílabo-  
 
07. O beijo, amigo, é a véspera do escarro (...) 

Se a alguém causa inda pena a tua chaga,  
Apedreja essa mão vil que te afaga  

 
08. Parnasianismo 
 
09. Os naturalistas acreditavam que o indivíduo era mero produto da hereditariedade e seu comportamento é 

fruto do meio em que vive e sobre o qual age, onde o que predomina, nesse tipo de romance, é o instinto, 
o fisiológico e o natural, retratando a agressividade, a violência, o erotismo como elementos que compõem 
a personalidade humana, daí os versos que surgem “Mora entre feras, sente inevitável/Necessidade de 
também ser fera”. 

 
10. Se a alguém causa inda pena a tua chaga,  

Apedreja essa mão vil que te afaga  
Escarra nessa boca que te beija 

 
 


