
 

 

Tarefa Mínima 08 – 2ª Série – Literatura 

Prof. Sinval 
 

 
Texto para as questões 01 e 02. 
  

Ainda se ele parasse aí! se os 3 mil homens se limitassem a correr os desertos, e a comer gafanhotos como 
são João Batista, e a jejuar e a orar como santo Antão, na Tebaida!… Mas, não! os fanáticos de Antônio 

Conselheiro, apesar de se dedicarem à penitência e à reza, e à reforma dos costumes dos homens — não 
podem passar sem pão, sem carne, sem cachaça, e sem mulheres. E, pois, saqueiam as vilas, assolam as 

aldeias, matam os ricos, escravizam os pobres, defloram as raparigas, e assim vão vivendo bem, bem 
combinando os sacrifícios do viver religioso com as delícias do comer à tripa forra.  

Ora bem! chegamos agora ao ponto principal do caso. Pelo que todo mundo diz do Conselheiro, ele não é 
só um fanático: é também um salteador; e salteadores, além de fanáticos, são também todos os seus 

sequazes. E, em qualquer outra parte do mundo, esse pessoal seria baleado, corrido a pedra e a sabre, sem 
complicações, sumariamente.  

Aqui, não! Aqui tudo é política. Aqui não se compreende que se faça alguma cousa., ou boa ou má, sem ser 
por política. Houve um incêndio? política! Um bonde elétrico matou um homem? uma senhora fugiu de casa? 
política. Caiu um andaime? o Prudente tinha uma pedra na bexiga? política! E, assim, o Conselheiro, na opinião 
da imprensa indígena, nem é um fanático, um Jesus de fancaria — nem é um salteador, um Fra Diavolo4da 
Bahia: é um homem político, é um conspirador, é um restaurador da monarquia…  

A Liberdade cala-se sobre ele: manha de monarquista. A República diz que ele é emissário do príncipe do 
Grão-Pará: recurso de jacobino. 
  

Olavo Bilac – Antônio Conselheiro – texto disponível em: http://www.consciencia.org/antonio-conselheiro-cronica-de-olavo-
bilac, acessado em 20/12/2012  

 
01. Ao contrário de Euclides da Cunha e do que afirma no texto, Olavo Bilac não presenciou o drama de 

Canudos. Escreve, portanto, baseado nas informações veiculadas pela imprensa da época. Que imagem de 
Canudos Bilac passa a seus leitores:  

 
02. Em que aspecto textos como o de Olavo Bilac contribuiu para a realização da campanha contra Canudos?  
 
- Para responder as questões 03 e 04, leia o texto: 
  

- Fragmentos de matérias veiculadas na imprensa da época sobre Antônio Conselheiro:  
 

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) 

 

03. Enumere as características negativas associadas à figura do Conselheiro nos fragmentos:  
 

04. Destaque a passagem que ressalta o caráter subversivo de Antônio Conselheiro:  
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- Texto para as questões 05, 06 e 07. 

 
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... 

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.  

 

05. Destaque as características da paisagem nordestina enumeradas pelo autor.  
 
06. Identifique o tipo de vegetação predominante na caatinga e a associação feita pelo autor com a teoria da 

seleção natural. 
 
07. A linguagem de Os Sertões, principalmente na apresentação da paisagem é muito rebuscada, com uso de 

termos técnicos. Identifique esse aspecto no texto.  
 
- Texto para as questões 08, 09 e 10. 
 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do 
litoral.  

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o 
desempeno, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.  

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O 

andar sem firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. 
Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade 

deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra; a 
cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, 
descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e 
firme. Avança celeremente, num bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros 
das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o 
isqueiro, ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — de cócoras, atravessando largo 

tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos 
pés, sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável.  

É o homem permanentemente fatigado.  
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra remorada, no gesto 

contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade 
e à quietude.  

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude.  

Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida 
operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe 
o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se.  
 

CUNHA, Euclides da – in Os Sertões, Segunda parte, O Homem, ed. pp.  

 



Exercícios Complementares 
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08. No primeiro parágrafo, o autor compara o mestiço sertanejo com o mestiço do litoral. Explique a diferença 

essencial.  
 
09. Comente o sentido dos caracteres ausentes no sertanejo – na descrição feita no segundo parágrafo – e a 

presença das teorias científicas que influenciaram o Naturalismo que a descrição revela. 
 
10. Explique o sentido da expressão Hércules-Quasímodo que o autor usa para referir-se ao sertanejo.  

 


