


OS SERTÕES (Fragmento)
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.
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a) Na aparência, o sertanejo é feio, debilitado, de andar desconcertado; mas
em situações de urgência, revela-se forte, firme e destemido.
b) Na aparência, o sertanejo é um herói, firme, forte e belo; mas na essência
é feio e desengonçado.
c) No primeiro olhar o sertanejo é triste e belo; mas na aparência é
destemido e feio.
d) Reflete no aspecto um ser desgracioso, mas no íntimo é sombrio e atlético.
e) Na aparência é, antes de tudo, um fraco; mas na urgência é deprimente e
displicente.

1) Aponte no fragmento de Os Sertões termos que evidenciam o 
antagonismo, isto é, efeitos contraditórios do sertanejo.
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a) O autor denuncia a violência, miséria, fanatismo e abandono social.
b) Durante o conflito em Canudos, a população foi respeitada e atendida
socialmente.
c) O autor misturou ficção e teatro para representar o drama do sertanejo.
d) Tudo não passou de uma atitude de denúncia de marginalização dos
subúrbios de Salvador.
e) A obra é uma grande epopeia em versos escrita por um visionário e ex-
militar.

02) Depreendemos da obra Os Sertões que:
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● Poesia com traços Parnasianos (FORMA) e Simbolistas (SOMBRIO)

● “ A poética do mau gosto”

● Uma linguagem poética muito diferente: expressões científicas e 
antipoéticas.

● Forte pessimismo

● Realismo cru na descrição do Homem e suas relações

● Poesia sombria / estranha / perturbadora

“AH! UM URUBU POUSOU EM MINHA SORTE!”

Eu (1912 – poemas)
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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!
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