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Caro professor,

Além da edição dos textos integrais de algumas das me-
lhores e mais reconhecidas obras das literaturas brasileira, 
portuguesa e universal, os CLÁSSICOS SARAIVA oferecem 
ao professor amplo material de apoio didático para o traba-
lho em sala de aula.

Cada obra traz em seu corpo o seguinte conteúdo:
• Texto integral;
• Diários de um Clássico;
• Contextualização Histórica;
• Entrevista Imaginária.
Além disso, o leitor recebe, encartado no exemplar:
• Suplemento de Atividades.
E o professor, em seu exemplar ofertado, encontra ainda:
• Suplemento de Atividades com respostas e orientações;
• Projeto Leitura e Didatização.
O PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO é um mate-

rial didático bastante consistente, configurando um grande 
diferencial para os CLÁSSICOS SARAIVA.
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A seguir, relacionamos cada uma dessas seções, além 
do texto integral da obra, definindo-as:

DIáRIOS DE um CláSSICO

Após a leitura, o aluno mergulha nos DIáRIOs DE Um 
CLássICO, que oferecem um roteiro pormenorizado de al-
gumas abordagens possíveis para cada livro: 

• Por Dentro da Obra: uma abordagem inusitada da 
obra.

• Na Intimidade do Autor: Aspectos da vida do autor.
• Navegando pelo Contexto Literário: sua obra no pano-

rama literário da época.
• Passeando pela Cidade: Cenas da cidade do escritor.
• Conhecendo a Obra: Análise de alguns pontos estru-

turais da obra, como: 
– Narrador
– Personagens
– Foco narrativo
– Estrutura
– Espaço
– Linguagem
– Outras questões específicas da obra
• Expressões Artísticas: Adaptação da obra por outras artes.
• Obras: Lista de todas as obras do autor.

COnTExTuAlIzAçãO HISTóRICA

Painel de textos selecionados que dizem respeito a al-
gumas características de estilo da obra, e também ao seu 
contexto histórico e artístico, ajudando a construir um pa-
norama da época e do ambiente cultural, histórico e literário 
em que o autor viveu.

EnTREvISTA ImAgInáRIA

simulação de uma conversa fictícia com o escritor em 
algum momento-chave de sua vida, com perguntas e respos-
tas imaginadas.
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SuPlEmEnTO DE ATIvIDADES

Encarte com atividades para o aluno responder, dividi-
do nos seguintes tópicos:

• Uma Obra Clássica: atividades sobre a obra e seu va-
lor literário.

• Narrativa: atividades sobre a história.
• Narrador: atividades sobre o tipo de narrador, sobre o 

foco narrativo.
• Personagens: atividades sobre o protagonista e outros 

personagens de destaque.
• Intertextualidade: atividades sobre possíveis relações 

da obra com outros gêneros ou tipos de texto.
• Contextualização Histórica: atividades enfocando os 

trechos selecionados na seção específica do livro.
• A Nova do Cadáver – A sua Entrevista Imaginária: ati-

vidade de produção de texto na qual o aluno simula a sua 
própria entrevista com o autor.

PROjETO lEITuRA E DIDATIzAçãO

É uma proposta dialógica para o trabalho com literatu-
ra, desenvolvida a partir de pressupostos oferecidos pelo pro-
fessor William Cereja. são traçados possíveis dialogismos 
entre a obra lida e outras obras afins, sejam elas da literatura 
brasileira ou estrangeira, contemporâneas ou não.

No PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO, o profes-
sor encontra uma série de questões e orientações de modo a 
garantir o desenvolvimento de habilidades de leitura e con-
tribuir para uma reflexão sobre a literatura e a cultura em 
momentos diversos, proporcionando situações de intenso 
trabalho e prazer de aprender em sala de aula.

Esse projeto é apresentado mais adiante, para o pro-
fessor, de forma completa, com orientações e respostas das 
atividades. Para o aluno, o PROJETO LEITuRA E DIDATI-
ZAÇÃO está disponível no site dos CLÁSSICOS SARAIVA 
(www.editorasaraiva.com.br/classicossaraiva).
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Caro professor,
 
O PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO é uma pro-

posta alternativa de ensino de literatura, baseada nos pressupos-
tos apresentados por William Cereja em seu Ensino de literatu-
ra – Uma proposta dialógica para o trabalho com literatura 
(Atual, 2005). Neste Projeto, atividades de leitura de textos lite-
rários e não literários são formuladas para o aluno, acompanha-
das de discussões e justificativas teórico-metodológicas que permi-
tem ao professor compreender não apenas por que fazer diferente 
o ensino da literatura, mas também como fazer.

Este Projeto didatiza e organiza uma proposta dialógica de 
ensino de literatura, de forma que se possa garantir o desenvolvi-
mento de habilidades de leitura e contribuir para uma reflexão 
sobre a literatura e a cultura em momentos diversos.

Um curso de literatura não se constrói apenas com ativi-
dades específicas de leitura, mas também com uma série de ou-
tras interações, mediadas por textos literários e não literários, 
por textos didático-expositivos, por linguagens verbais e não 
verbais etc. Assim, as atividades apresentadas a seguir apenas 
indicam um ponto de partida para uma abordagem dialógica 
da literatura.

Apresentamos respostas previstas para as questões, a fim de 
que possam ser avaliadas por completo, para que seja possível 

PROjETO lEITuRA
E DIDATIzAçãO
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verificar sua pertinência e as habilidades de leitura demandadas 
em cada uma delas.

O PROJETO DA OBRA O noviço foi desenvolvido por 
Davi Fazzolari, professor de literatura da rede particular de ensi-
no em São Paulo, mestre em Literatura Portuguesa pela USP.

Mas lembre-se:
1. Este Projeto é abrangente e não precisa, necessariamen-

te, ser trabalhado de forma integral. Componha-o dentro de seu 
plano de aula, conforme seus interesses e as necessidades de seus 
alunos, explorando uma, duas ou mais leituras.

2. O texto integral do PROJETO LEITURA E DIDATI-
ZAÇÃO de cada obra dos CLÁSSICOS SARAIVA está dispo-
nível no site www.editorasaraiva.com.br/classicossaraiva. Lá, o 
professor e/ou o aluno poderão copiar o Projeto, sem as orienta-
ções e sem respostas previstas, naturalmente.

Bom trabalho! 
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PROjETO lEITuRA E DIDATIzAçãO

O nOvIçO
mARTInS PEnA

Dialogismos possíveis:

1. A comédia de costumes: gênero literário (Leitura 1)
I – Celula mater
II – A honra, a viuvez e a felicidade: a mesma face de  

 três moedas.

2. Costume e conduta moral (Leitura 2)
I – Tartufo e o discurso do farsante
II – Fidelidade e o outro amor 

3. Forma e tema na comicidade romântica (Leitura 3)
I – Heroísmo romântico bem perto do chão 
II – ser ou não ser, eis a questão do herói

lEITuRA 1
 A COméDIA DE COSTumES: gênERO lITERáRIO

I – CElulA mATER 1

A trama do enredo em O noviço, de martins Pena, não 
está tão distante da criada em Hamlet, uma das mais famosas 
peças de William shakespeare (1564-1616), publicada em 1603. 
Tanto o tio de Carlos, na peça brasileira, como o Rei, na peça 
de shakespeare, precisam se livrar dos respectivos sobrinhos, 
pois esses conhecem os caminhos usados pelos tios para atin-
girem o status a que chegaram. No texto do dramaturgo in-
glês, o tio do protagonista assassina o rei, pai de Hamlet, casa-
se com a rainha — inocente e ingênua — e assume, assim, o 
trono da Dinamarca. Na comédia de martins Pena, como já 
sabemos, Carlos descobre as tramoias de seu tio quando co-
1 Expressão que vem do latim, celula mater designa o primeiro grupo institucional, dentro 
da sociedade: a família.
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nhece a primeira esposa dele. De um lado, a tragédia, e, de ou-
tro, a comédia. De um lado, a nobreza, e, de outro, a burguesia 
emergente brasileira. Nos dois casos uma denúncia serve de 
estopim para a trama se expandir entre farsas e desvelos. Leia 
os trechos abaixo e responda as questões propostas.

COmédIA

Gênero dramático, definido por Aristóteles como imita-
ção de uma ação risível e desprovida de grandeza. Em outras 
palavras, o texto feito para encenação, baseado em costumes 
ligeiros que provocam o riso.

TRAgédIA 
Para Aristóteles, trata-se do gênero dramático elabora-

do a partir da imitação de ações de caráter elevado, quando o 
sofrimento funciona como purificação das personagens.

TExTO 1
O nOvIçO - ATO PRImEIRO - CEnA x

Rosa e Carlos.

ROsA – Dá licença?
CARLOs – Entre.
ROsA, entrando – Uma serva de Vossa Reverendíssima.
CARLOs – Com quem tenho o prazer de falar?
ROsA – Eu, Reverendíssimo senhor, sou uma pobre mu-
lher. Ai, estou muito cansada...
CARLOs – Pois sente-se, senhora. (À parte) Quem será?
ROsA, sentando-se – Eu chamo-me Rosa. Há uma hora que 
cheguei do Ceará no vapor Paquete do Norte.
CARLOs – Deixou aquilo por lá tranquilo?
ROsA – muito tranquilo, Reverendíssimo. Houve apenas no 
mês passado vinte e cinco mortes.
CARLOs – s. Brás! Vinte e cinco mortes! E chama a isso 
tranquilidade?
ROsA – se Vossa Reverendíssima soubesse o que por lá vai, 
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não se admiraria. mas, meu senhor, isto são coisas que nos 
não pertencem; deixe lá morrer quem morre, que ninguém se 
importa com isso. Vossa Reverendíssima é cá da casa?
CARLOs – sim, senhora.
ROsA – Então é parente de meu homem?
CARLOs – De seu homem?
ROsA – sim, senhor.
CARLOs – E quem é seu homem?
ROsA – O sr. Ambrósio Nunes.
CARLOs – O sr. Ambrósio Nunes!...
ROsA – somos casados há oito anos.
CARLOs – A senhora é casada com o sr. Ambrósio Nunes, 
e isto há oito anos?
ROsA – sim, senhor.
CARLOs – sabe o que está dizendo?
ROsA – Essa é boa!
CARLOs – Está em seu perfeito juízo?
ROsA – O Reverendíssimo ofende-me...
CARLOs – Com a fortuna! Conte-me isso, conte-me – como 
se casou, quando, como, em que lugar?
ROsA – O lugar foi na igreja. 
CARLOs – Está visto. 
ROsA – Quando, já disse; há oito anos.
CARLOs – mas onde?
ROsA levanta-se – Eu digo a Vossa Reverendíssima. sou filha 
do Ceará. Tinha eu meus quinze anos quando lá apareceu, 
vindo do maranhão, o sr. Ambrósio. Foi morar na nossa 
vizinhança. Vossa Reverendíssima bem sabe o que são vi-
zinhanças... Eu o via todos os dias, ele também via-me; eu 
gostei, ele gostou, e nos casamos.
CARLOs – Isso foi anda mão, fia dedo... E tem documentos 
que provem o que diz?
ROsA – sim, senhor, trago comigo a certidão do vigário que 
nos casou, assinada pelas testemunhas, e pedi logo duas, por 
causa das dúvidas. Podia perder uma...
CARLOs – Continue.
ROsA – Vivi dois anos com meu marido muito bem. Passa-
do esse tempo, morreu minha mãe. O sr. Ambrósio tomou 
conta de nossos bens, vendeu-os e partiu para montevidéu 
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a fim de empregar o dinheiro em um negócio, no qual, se-
gundo dizia, havíamos de ganhar muito. Vai isto para seis 
anos, mas desde então, Reverendíssimo senhor, não soube 
mais notícias dele.
CARLOs – Oh!
ROsA – Escrevi-lhe sempre, mas nada de receber resposta. 
muito chorei, porque pensei que ele havia morrido.
CARLOs – A história vai interessando-me, continue.
ROsA – Eu já estava desenganada, quando um sujeito que 
foi aqui do Rio, disse-me que meu marido ainda vivia e que 
habitava na Corte.
CARLOs – E nada mais lhe disse?
ROsA – Vossa Reverendíssima vai espantar-se do que eu dis-
ser...
CARLOs – Não me espanto, diga.
ROsA – O sujeito acrescentou que meu marido tinha-se ca-
sado com outra mulher.
CARLOs – Ah, disse-lhe isso?
ROsA – E muito chorei eu, Reverendíssimo; mas depois 
pensei que era impossível, pois um homem pode lá casar-se 
tendo a mulher viva? Não é verdade, Reverendíssimo?
CARLOs – A bigamia é um grande crime; o Código é muito 
claro.
ROsA – mas na dúvida, tirei as certidões do meu casamento, 
parti para o Rio e, assim que desembarquei, indaguei onde 
ele morava. Ensinaram-me e venho eu mesma perguntar-lhe 
que histórias são essas de casamentos.
CARLOs – Pobre mulher, Deus se compadeça de ti!
ROsA – Então é verdade?
CARLOs – Filha, a resignação é uma grande virtude. Quer 
fiar-se em mim, seguir meus conselhos?
ROsA – sim, senhor, mas que tenho eu a temer? meu mari-
do está com efeito casado?
CARLOs – Dê-me cá uma das certidões.
ROsA – mas...
CARLOs – Fia-se ou não em mim?
ROsA – Aqui está. (Dá-lhe uma das certidões.)
AmBRÓsIO, dentro – Desçam, desçam, que passam as horas.
CARLOs – Aí vem ele.
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ROsA – meu Deus!
CARLOs – Tomo-a debaixo da minha proteção. Venha cá; 
entre neste quarto.
ROsA – mas Reverendíssimo...
CARLOs – Entre, entre, senão abandono-a. (Rosa entra no 
quarto à esquerda e Carlos cerra a porta.)

PENA, martins. O noviço. são Paulo: saraiva, 2008. (Clássicos saraiva).

PROFESSOR – As primeiras questões servem de aquecimento e de 
aproximação entre o aluno e o gênero literário em estudo.

1. A exposição mais clara do caráter de Ambrósio, chefe da família 
protagonista em O noviço, se dá em uma cena da qual ele quase 
não participa. Utilizando a linguagem comum da prosa, reconte 
os fatos que antecederam a cena destacada no Texto 1.
Resposta pessoal do aluno. Professor, garanta que estejam 
presentes situações básicas como a ambição de Ambrósio e 
a vida religiosa de Carlos, forçada pelo padrasto.

2. Logo no início do diálogo, Rosa sente-se ofendida com a 
pergunta formulada por Carlos, “Está em seu perfeito juí-
zo?”, ao que responde: “O Reverendíssimo ofende-me...”

a) O que Carlos quis dizer com as palavras que usou?
Carlos usou a expressão “perfeito juízo” para certificar-se de 
que Rosa não havia feito confusão. 

b) Por que Rosa sentiu-se ofendida?
Rosa ofendeu-se, pois a expressão, em sua interpretação, 
questionava seu nível de sanidade mental.

3. Uma das características da comédia é tratar temas, aparen-
temente muito sérios, de modo bem-humorado.

a) Qual é o tema exposto na cena em questão?
A bigamia. O antagonista Ambrósio é casado duas vezes.

b) Destaque uma expressão que revela a seriedade da situação.
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“CARLOs — A bigamia é um grande crime; o Código é 
muito claro.”
c) Destaque, agora, expressões da cena que possam confir-
mar o gênero utilizado por martins Pena.
Professor, considerando que Carlos não é Reverendíssimo de 
fato, muitas são as passagens que funcionam para a comédia.
“CARLOs — Deixou aquilo por lá tranquilo?
ROsA — muito tranquilo, Reverendíssimo. Houve apenas 
no mês passado vinte e cinco mortes.”

TExTO 2
HAmlET - ATO I - CEnA v

Outra parte da esplanada.
Entram o Fantasma e Hamlet.

FANTAsmA: sou a alma de teu pai, por algum tempo con-
denada a vagar durante a noite, e de dia a jejuar na chama 
ardente, até que as culpas todas praticadas em meus dias 
mortais sejam nas chamas, ao fim, purificadas. se eu pu-
desse revelar-te os segredos do meu cárcere, as menores 
palavras dessa história te rasgariam a alma; tornar-te-iam 
gelado o sangue juvenil; das órbitas fariam que saltassem, 
como estrelas, teus olhos; o penteado desfar-te-iam, pondo 
eriçados, hirtos os cabelos, como cerdas de iroso porco-es-
pinho. mas essa descrição da eternidade para ouvidos não 
é de carne e sangue. Escuta, Hamlet! se algum dia amaste 
teu carinhoso pai...
HAmLET: Ó Deus!

FANTAsmA: Vinga o seu assassínio estranho e torpe.

HAmLET: Assassínio?

FANTAsmA: sim, assassínio torpe, como todos; mas esse é 
estranho, vil e inconcebível.

HAmLET: Conta-me, a fim de que eu, com asas rápidas como a 
meditação ou os pensamentos de amor, possa vingar-te.
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FANTAsmA: Acho que podes. mais lerdo do que a espessa 
planta que nas margens do Letes apodrece, se isso não te aba-
lasse. Escuta, Hamlet! Contaram que uma cobra me picara, 
quando, a dormir, eu no jardim me achava. Assim, foi ludi-
briado todo o ouvido da Dinamarca por uma notícia falsa de 
minha morte. mas escuta, nobre mancebo! A cobra que peço-
nha lançou na vida de teu pai, agora cinge a coroa dele.

HAmLET: Oh minha alma profética! meu tio!

FANTAsmA: sim, esse monstro adúltero e incestuoso. Com o 
feitiço pessoal e com presentes — ó dotes maus, ó brindes, que tal 
força tendes de sedução! — pôde a vontade da rainha conquistar, 
que parecia tão virtuosa, dobrando-a para o vício. Que queda. 
Hamlet! Do meu amor, que tinha tal pureza que andava a par 
com o voto que eu fizera no nosso casamento — a um miserá-
vel que em confronto comigo nada vale! mas se a virtude é fir-
me, ainda que o vício sob a forma do céu vá cortejá-la, a luxúria, 
conquanto a um anjo presa, num leito celestial cedo se enfada, 
sonhando com carniça. mas, devagar! Pressinto o ar da manhã. 
serei breve. Ao achar-me adormecido no meu jardim, na sesta 
cotidiana, teu tio se esgueirou por minhas horas de sossego, 
munido de um frasquinho de meimendro e no ouvido despe-
jou-me o líquido leproso, cujo efeito de tal modo se opõe ao 
sangue humano, que corre pelas portas e caminhos do corpo, 
tão veloz como o mercúrio, fazendo coagular com vigor súbito 
o sangue puro e fino, como o leite quando o ácido o conturba. 
Assim, comigo: no mesmo instante impingens me nasceram, 
qual se eu fosse outro Lázaro, nojentas, pelo corpo macio. Ador-
mecido, desta arte, me privou o irmão, a um tempo, da vida, da 
coroa e da rainha, morto na florescência dos pecados, sem óle-
os, confissão nem sacramentos, sem ter prestado contas, para 
o juízo enviado com o fardo dos meus erros. É horrível, sim, 
horrível, muito horrível! se sentimento natural tiveres, não su-
portes tal coisa. Não consintas que o leito real da Dinamarca fi-
que como catre de incesto e de luxúria. Contudo, se nesse ato te 
empenhares, não te manches. Que tua alma não conceba nada 
contra tua mãe; ao céu a entrega, e aos espinhos que o peito 
lhe compungem. Deles seja o castigo. E agora, adeus! mostra-
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me o pirilampo da madrugada; já seu fogo inativo empalidece. 
Adeus, Hamlet! Lembra-te de mim. (sai.)

sHAKEsPEARE, William. Hamlet. In: Obra Completa. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 2001.

4. muitas vezes, na arte literária, um autor usa artifícios que dis-
tanciam o texto da realidade. O improvável necessário é uma 
estratégia que torna possível, apesar do fantástico, a sequência 
de um enredo. É o que se chama, na arte narrativa, “inverossi-
milhança”. Onde se verifica, no Texto 2, o uso dessa estratégia?
A presença do fantasma que fala em nome do pai do 
protagonista.

5. A conversa estabelecida na Cena V de Hamlet revela os antece-
dentes que promoveram a atual organização da família do herói. 

a) Como se configura a família do herói, no presente da ação?
O casal de majestades é constituído pela mãe e pelo tio de 
Hamlet, órfão de pai.

b) Quais são os antecedentes indicados no enunciado? 
O trono foi usurpado pelo tio de Hamlet, uma vez que a este en-
gendrou morte do Rei legítimo.

6. Explique a expressão “monstro adúltero e incestuoso”, no 
contexto na cena.
Trata-se da fala do fantasma do rei, pai de Hamlet, para qualificar 
o parente que lhe tomou não só o trono como a rainha e 
esposa. Monstro refere-se a assassino, Incestuoso refere-se ao 
casamento entre parentes e adúltero refere-se à sedução que 
o tio de Hamlet exerceu sobre a rainha, uma vez que quem 
fala, na cena, é o marido legítimo.

7. muito diferente da comédia, na tragédia o tema será trata-
do de modo grave.

a) Qual é o tema exposto na cena em questão?
O assassinato do rei e a tomada ilegítima do trono por parte 
do tio de Hamlet.
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b) Destaque uma expressão que revela a seriedade da situação.
“FANTAsmA: sim, assassínio torpe, como todos; mas esse é 
estranho, vil e inconcebível.”
c) Destaque, agora, expressões da cena que possam confirmar o 
gênero utilizado por William shakespeare.
Professor, muitas são as expressões que servem de sustenta-
ção do gênero, entre elas: 
“É horrível, sim, horrível, muito horrível! se sentimento na-
tural tiveres, não suportes tal coisa. Não consintas que o leito 
real da Dinamarca fique como catre de incesto e de luxúria.”

TExTO 3
O nOvIçO
ATO PRImEIRO - CEnA II / ATO TERCEIRO - CEnA v

AmBRÓsIO – Escuta-me, Florência, e dá-me atenção. Crê 
que ponho todo o meu pensamento em fazer-te feliz...
FLORÊNCIA – Toda eu sou atenção.
AmBRÓsIO – Dois filhos te ficaram do teu primeiro matrimô-
nio. Teu marido foi um digno homem e de muito juízo; deixou-
te herdeira de avultado cabedal. Grande mérito é esse...
FLORÊNCIA – Pobre homem!

***
Entra Emília.

EmÍLIA – minha mãe...
FLORÊNCIA – Lá dentro estão todos surdos? Vai ver quem 
está na escada batendo. (Emília sai pelo fundo.) Acordei so-
bressaltada... Estava sonhando que o meu primeiro marido 
enforcava o segundo, e era muito bem enforcado...

PENA, martins. O noviço. são Paulo: saraiva, 2008. (Clássicos saraiva).

Nos trechos destacados para o TExTO 3, faz-se menção ao 
primeiro marido de Florência.

8. De que modo o primeiro marido de Florência é apresen-
tado, no primeiro trecho? Destaque expressões que compro-
vem sua resposta.
De modo bastante respeitoso: “digno homem”, “muito juí-
zo”, “pobre homem!” 
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9. Em que momento do primeiro trecho já é possível ler as 
segundas intenções de Ambrósio?
Logo que menciona a herança deixada pelo falecido em “dei-
xou-te herdeira de avultado cabedal. Grande mérito é esse...”

10. Da Cena II, do Ato Primeiro, até a Cena V, do Ato Tercei-
ro, haverá uma grande diferença no tratamento do falecido.

a) Como passou a ser descrito o primeiro marido de Florência?
Passou a ser visto como um anjo vingador: “meu primeiro 
marido enforcava o segundo”.

b) O que mudou em Florência, do primeiro para o segundo 
trecho do Texto 3, e que se pode ser lido nas diferentes des-
crições que faz do primeiro marido?
No Ato Terceiro, Florência perdeu a ingenuidade que a mo-
via no Ato Primeiro. 

Outro escritor e dramaturgo brasileiro do século XIX, 
Artur Azevedo, também usou a viuvez em sua obra como 
motivo para alguns enredos. Leia o conto que destacamos e 
responda o que se pede, em seguida.

TExTO 4 
A vIúvA DO ESTAnISlAu

Por ocasião da morte do marido, aquele pobre Estanis-
lau, que, depois de uma luta horrível, foi afinal vencido pela 
tuberculose, Adelaide parecia que ia também morrer. Dizia-
se que ela amava tanto o marido, que fizera o possível para 
contrair a moléstia que o matou e acompanhá-lo de perto 
no túmulo. Emagreceu a olhos vistos, e toda a gente contava 
que, mais dia menos dia, Deus lhe fizesse a vontade; mas o 
tempo, que tudo suaviza e repara, foi mais forte que a dor, e 
ano e meio depois de enviuvar, Adelaide estava rubicunda e 
linda como não estivera jamais.

O Estanislau deixou-a paupérrima. O pobre rapaz não con-
tava arrumar a trouxa tão cedo, ou, por outra, não teve com que 
preparar o futuro. Enquanto viveu, nada faltou em casa; depois 
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que ele morreu, tudo faltou, e Adelaide, que felizmente não tinha 
filhos, aceitou a hospitalidade que lhe ofereceram seus pais.

— Vem outra vez para o nosso lado, disseram-lhe os 
velhos; façamos de conta que te não casaste.

Não tardou muito que aparecesse um namorado à viú-
va. Era um excelente moço, o miranda, que frequentava a 
casa dos velhos por ser funcionário da mesma secretaria 
onde o pai de Adelaide era chefe.

Foi com muita satisfação que este notou a simpatia que o 
miranda manifestava pela moça, e pulou de contente quando 
o rapaz, um dia, na repartição, se abriu com ele, dizendo-lhe 
que ser seu genro era o que mais ambicionava neste mundo.

O velho foi para casa alegre como um passarinho, e dis-
se tudo à mulher.

– sabes, Henriqueta? O miranda confessou-me hoje 
que gosta da Adelaide e quer casar-se com ela. Estou satis-
feitíssimo, porque nossa filha não poderia encontrar melhor 
marido! Que me dizes?

– Digo que seu miranda é uma sorte grande, mas duvi-
do que Adelaide aceite.

– Duvidas, por quê?
– Porque ela só pensa no Estanislau: é uma viúva in-

consolável. Engordou, tomou cores, goza saúde, mas aposto 
que não admite que lhe falem noutro casamento.

– Deixe-a comigo; vou sondá-la.
O velho sondou-a, efetivamente, e reconheceu que D. 

Henriqueta calculava bem.
– Não me fale em casamento, papai! Eu considerar-me-

ia uma mulher indigna se desse um substituto ao meu pobre 
Estanislau!

mas o velho que não era peco, não se deixou vencer e 
insistiu, lançando mão de quanto argumento lhe sugeriu a 
sua longa experiência do mundo.

– minha filha, numa terra de maldizentes como este Rio de 
Janeiro, a reputação de uma viúva moça e bonita corre tantos peri-
gos, que a melhor resolução que tens a tomar, para fazer respeitar 
a memória honrada do teu Estanislau, é casares-te em segundas 
núpcias. Uma única dificuldade haveria para isso: o marido; mas 
neste particular, minha filha, foste de uma fortuna fenomenal. O 
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miranda caiu-te do céu! Olha, eu, se tivesse que escolher um gen-
ro, não escolheria outro –, e tu, se te casares com ele, darás muito 
prazer a tua mãe, e tornarás feliz a minha velhice.

Essas palavras, que acabaram molhadas de lágrimas de 
enternecimento, calaram no ânimo de Adelaide, e na mesma 
noite, como a família se achasse reunida na sala de jantar, e o 
miranda presente, ela dirigiu-se a este nos seguintes termos:

– meu amigo, sei que o senhor gosta muito de mim 
e deseja ser meu marido; sei que o nosso casamento daria 
muita satisfação a meus pais; mas devo dizer-lhe que ain-
da amo o Estanislau como se ele estivesse vivo, e não posso 
amar dois homens ao mesmo tempo.

Os velhos morderam os beiços; o miranda remexeu-se 
na cadeira, sem responder.

– sei também que o senhor é um perfeito cavalheiro e 
que nada lhe falta para ser um marido ideal; aprecio o seu 
caráter, a sua bondade, a sua inteligência; mas, se nos casar-
mos, não poderei levar-lhe o sentimento que todo o homem 
tem o direito de exigir no coração da sua noiva. se depois 
desta declaração leal e honesta, persiste em querer ser meu 
esposo, aqui tem a minha mão.

– Aceito-a! respondeu prontamente o miranda, toman-
do a mão que lhe estendeu Adelaide. Aceito-a, porque – per-
doe a minha vaidade – tenho alguma confiança no meu me-
recimento, e espero conquistar o seu amor!

Casaram-se, e hoje, que estão unidos há um ano, po-
dem gabar-se – ela de ter tido verdadeiras surpresas fisiológi-
cas, e ele de ser amado como o Estanislau nunca o foi.

– És então feliz, minha filha?
– muito feliz, mamãe; o miranda é tão bom marido, 

que, lá no outro mundo, o Estanislau, se meteu a mão na 
consciência, com certeza me perdoou.

Disponível em:

http://www.bibvirt.futuro.usp.br/content/view/full/15867.  

Acesso em: 21 jul. 2008
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11. Ainda no primeiro parágrafo, Adelaide sofre uma trans-
formação física. Destaque dessa parte do texto, trechos que 
descrevam as transformações da protagonista.
“Adelaide parecia que ia também morrer.”, “Emagreceu a 
olhos vistos”, “ano e meio depois de enviuvar, Adelaide esta-
va rubicunda e linda como não estivera jamais.”

12. Com o desenrolar da trama, Adelaide vai do irredutível 
a uma modificação radical de comportamento. Apresente o 
desenvolvimento do olhar de Adelaide quanto à proposta de 
segundas núpcias.
No início não quer saber de qualquer proposta: “— Não me 
fale em casamento, papai! Eu considerar-me-ia uma mulher 
indigna se desse um substituto ao meu pobre Estanislau!”. 
mas, depois, não só aceita como desfruta da segunda chan-
ce: “— muito feliz, mamãe; o miranda é tão bom marido, 
que, lá no outro mundo, o Estanislau, se meteu a mão na 
consciência, com certeza me perdoou.”

13. Como o próprio narrador explica as transformações de 
conduta pelas quais passa Adelaide? Destaque uma expres-
são do texto que comprove sua resposta.
O narrador atribui as transformações à passagem do tem-
po: “mas o tempo, que tudo suaviza e repara, foi mais forte 
que a dor”.

14. Compare Adelaide a Florência na parecida situação que vive-
ram. Aproxime-as pelas semelhanças e pelas diferenças.
Professor, a resposta é aberta, mas procure garantir nas 
comparações o caminho inverso que as personagens se-
guem. No texto de martins Pena, Florência exerce uma 
certa ingenuidade no segundo casamento. Adelaide, por 
sua vez parece ter notado sua ingenuidade em relação ao 
primeiro casamento.
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lEITuRA 2
COSTumE E COnDuTA mORAl

I – TARTuFO E O DISCuRSO DO FARSAnTE

TExTO 5
O nOvIçO - ATO PRImEIRO - CEnA I

A primeira cena da peça de martins Pena apresenta ao pú-
blico um de seus protagonistas, Ambrósio, em um monólogo bas-
tante intrigante que oferece muitos elementos para o julgamento 
moral que se estabelecerá durante a trama. Leia com atenção:

AmBRÓsIO, só de calça preta e chambre – No mundo a for-
tuna é para quem sabe adquiri-la. Pintam-na cega... Que 
simplicidade! Cego é aquele que não tem inteligência para 
vê-la e a alcançar. Todo homem pode ser rico, se atinar com o 
verdadeiro caminho da fortuna. Vontade forte, perseverança 
e pertinácia são poderosos auxiliares. Qual o homem que, 
resolvido a empregar todos os meios, não consegue enrique-
cer-se? Em mim se vê o exemplo. Há oito anos, eu era pobre 
e miserável, e hoje sou rico, e mais ainda serei. O como não 
importa; no bom resultado está o mérito... mas um dia pode 
tudo mudar. Oh, que temo eu? se em algum tempo tiver que 
responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á e serei lim-
po de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres...

PENA, martins. O noviço. são Paulo: saraiva, 2008. (Clássicos saraiva).

1. Destaque duas expressões nas quais já é possível ler a per-
sonalidade de Ambrósio.
“Há oito anos, eu era pobre e miserável, e hoje sou rico, e 
mais ainda serei. O como não importa” e “As leis criminais 
fizeram-se para os pobres...”

2. A partir da resposta dada para a questão 1, descreva ao seu 
modo o caráter de Ambrósio.
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Professor, as respostas serão boas quando determinarem, 
para Ambrósio, um perfil de homem sem escrúpulos e preo-
cupado exclusivamente com o próprio progresso financeiro.

3. Do modo como emprega a linguagem e constrói o discur-
so, qual poderia ser a profissão de Ambrósio?
Professor, muitas são as possibilidades de respostas, e esse 
questionamento se ligará à última etapa desta leitura. O mais 
importante é fazer o aluno perceber que é possível construir 
uma farsa mesmo utilizando linguagem sóbria.

4. Em “se em algum tempo tiver que responder pelos meus 
atos, o ouro justificar-me-á e serei limpo de culpa. As leis 
criminais fizeram-se para os pobres...,” é possível ler uma 
situação de nossos tempos? 
Oportunidade para aproximar a comédia de costumes do sé-
culo XIX dos tempos do jovem leitor, conferindo a universa-
lidade do texto.

TExTO 6
O nOvIçO - ATO PRImEIRO - CEnA II

Entra Florência vestida de preto, como quem vai a festa.
FLORÊNCIA, entrando – Ainda despido, sr. Ambrósio?
AmBRÓsIO – É cedo. (Vendo o relógio.) são nove horas e o 
ofício de Ramos principia às dez e meia.
FLORÊNCIA – É preciso ir mais cedo para tomarmos lugar.
AmBRÓsIO – Para tudo há tempo. Ora, dize-me, minha 
bela Florência...
FLORÊNCIA – O quê, meu Ambrosinho?
AmBRÓsIO – O que pensa tua filha do nosso projeto?
FLORÊNCIA – O que pensa não sei eu, nem disso se me dá; 
quero eu – e basta. E é seu dever obedecer.
AmBRÓsIO – Assim é; estimo que tenhas caráter enérgico.
FLORÊNCIA – Energia tenho eu.
AmBRÓsIO – E atrativos, feiticeira.
FLORÊNCIA – Ai, amorzinho! (À parte:) Que marido!
AmBRÓsIO – Escuta-me, Florência, e dá-me atenção. Crê 
que ponho todo o meu pensamento em fazer-te feliz...
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FLORÊNCIA – Toda eu sou atenção.
AmBRÓsIO – Dois filhos te ficaram do teu primeiro matrimô-
nio. Teu marido foi um digno homem e de muito juízo; deixou-
te herdeira de avultado cabedal. Grande mérito é esse...
FLORÊNCIA – Pobre homem!
AmBRÓsIO – Quando eu te vi pela primeira vez, não sa-
bia que eras viúva rica. (À parte) se o sabia! (Alto) Amei-te 
por simpatia.
FLORÊNCIA – sei disso, vidinha.
AmBRÓsIO – E não foi o interesse que obrigou-me a casar 
contigo.
FLORÊNCIA – Foi o amor que nos uniu.
AmBRÓsIO – Foi, foi, mas agora que me acho casado contigo, é 
de meu dever zelar essa fortuna que sempre desprezei.
FLORÊNCIA, à parte – Que marido!
AmBRÓsIO, à parte – Que tola! (Alto) Até o presente tens 
gozado desta fortuna em plena liberdade e a teu bel-prazer; 
mas daqui em diante, talvez assim não seja.
FLORÊNCIA – E por quê?
AmBRÓsIO – Tua filha está moça e em estado de casar-se. Ca-
sar-se-á, e terás um genro que exigirá a legítima de sua mulher, 
e desse dia principiarão as amofinações para ti, e intermináveis 
demandas. Bem sabes que ainda não fizeste inventário.
FLORÊNCIA – Não tenho tido tempo, e custa-me tanto atu-
rar procuradores!
AmBRÓsIO – Teu filho também vai a crescer todos os dias e será 
preciso por fim dar-lhe a sua legítima... Novas demandas.
FLORÊNCIA – Não, não quero demandas.
AmBRÓsIO – É o que eu também digo; mas como pre-
veni-las?
FLORÊNCIA – Faze o que entenderes, meu amorzinho.
AmBRÓsIO – Eu já te disse há mais de três meses o que era 
preciso fazermos para atalhar esse mal. Amas a tua filha, o 
que é muito natural, mas amas ainda mais a ti mesma...
FLORÊNCIA – O que também é muito natural...
AmBRÓsIO – Que dúvida! E eu julgo que podes conciliar es-
ses dois pontos, fazendo Emília professar em um convento. 
sim, que seja freira. Não terás nesse caso de dar legítima algu-
ma, apenas um insignificante dote – e farás ação meritória.
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FLORÊNCIA – Coitadinha! sempre tenho pena dela; o con-
vento é tão triste!
AmBRÓsIO – É essa compaixão mal-entendida! O que é este 
mundo? Um pélago de enganos e traições, um escolho em que 
naufragam a felicidade e as doces ilusões da vida. E o que é o 
convento? Porto de salvação e ventura, asilo da virtude, único 
abrigo da inocência e verdadeira felicidade... E deve uma mãe 
carinhosa hesitar na escolha entre o mundo e o convento?
FLORÊNCIA – Não, por certo...
AmBRÓsIO – A mocidade é inexperiente, não sabe o que lhe 
convém. Tua filha lamentar-se-á, chorará desesperada, não 
importa; obriga-a e dai tempo ao tempo. Depois que estiver 
no convento e acalmar-se esse primeiro fogo, abençoará o teu 
nome e, junto ao altar, no êxtase de sua tranquilidade e ver-
dadeira felicidade, rogará a Deus por ti. (À parte) E a legítima 
ficará em casa...
FLORÊNCIA – Tens razão, meu Ambrosinho, ela será 
freira.
AmBRÓsIO – A respeito de teu filho direi o mesmo. Tem ele 
nove anos e será prudente criarmo-lo desde já para frade.
FLORÊNCIA – Já ontem comprei-lhe o hábito com que an-
dará vestido daqui em diante.
AmBRÓsIO – Assim não estranhará quando chegar à idade 
de entrar no convento; será frade feliz. (À parte) E a legítima 
também ficará em casa.
FLORÊNCIA – Que sacrifícios não farei eu para a ventura 
dos meus filhos!

PENA, martins. O noviço. são Paulo: saraiva, 2008. (Clássicos saraiva).

5. Do modo como se desenvolve o diálogo na cena destacada no 
texto 6, é possível ler uma espécie de lição de vida. Quem, nesta 
cena, seria o professor e quem seria o aluno? 
O discurso de Ambrósio é o que assume o tom professoral, 
enquanto o comportamento de Florência se aproxima mais 
ao do aluno atento. 

6. Um dos elementos mais importantes para que a transmissão 
de um conhecimento obtenha êxito é a confiança.
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a) Na cena destacada, é possível detectar a confiança entre as per-
sonagens? Destaque um trecho que confirme sua resposta.
sim. O trecho “Faze o que entenderes, meu amorzinho.” 
confirma a resposta.

b) Ao fim da cena, a personagem que recebe a orientação es-
tratégica de vida convence-se dela? Destaque uma expressão 
que confirme sua resposta. 
Florência, a personagem que recebe a orientação de vida, conven-
ce-se do caminho profetizado por Ambrósio. O trecho “Tens ra-
zão, meu Ambrosinho, ela será freira.” confirma essa resposta.

A comédia de costumes tem em martins Pena um de 
seus mais expressivos nomes, no Brasil. O gênero, contudo, 
desenhou-se bem antes dele e de seu tempo. Já na segunda 
metade do século XVII um gênio indomável francês chamado 
Jean-Baptiste Poquelin, conhecido por molière, faria da aristo-
cracia decadente e da família burguesa seu palco e plateia.

A cena que citamos a seguir pertence à peça O Tartufo. 
É um momento de revelação em que a mulher, para provar 
ao marido que Tartufo o engana, pede que ele se esconda 
enquanto ela mantém uma falsa conversa na qual se aclara o 
intrigante jogo de sedução do farsante.

TExTO 7
O TARTuFO - quARTO ATO - CEnA v

Tartufo, Elmire, Orgon
(debaixo da messa)

TARTUFO – Disseram-me que queria falar-me.
ELmIRA – sim. Há segredos que deve saber. mas, antes, fe-
che essa porta e olhe bem em volta para evitar surpresas. 
(Tartufo vai fechar a porta e volta)
Uma situação semelhante à de há pouco certamente não nos 
convém. Nunca levei tamanho susto; tive muito medo de Da-
mis, por sua causa, e o senhor viu bem os esforços que fiz 
para que mudasse de ideia, e tentei acalmá-lo. É verdade que 
fiquei tão perturbada que nem mesmo tive a ideia de desmen-
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ti-lo. mas, graças a Deus, tudo terminou bem, e as coisas, ago-
ra, estão mais seguras. A consideração de que goza dissipou 
a tempestade, e meu marido nem desconfia do senhor: para 
desafiar as más línguas, quer que estejamos juntos a todo ins-
tante; e é por isso que posso, sem temer que me reprovem, 
encontrar-me aqui fechada com o senhor, com a liberdade de 
abrir-lhe o coração talvez demasiado pronto a aceitar o seu.
TARTUFO – É difícil compreender sua linguagem, minha 
senhora: ainda há pouco falava de outra maneira.
ELmIRA – Ah! se está aborrecido por causa daquela recusa, 
como conhece mal o coração de uma mulher! E como entende 
pouco o que ele quer dizer quando se defende tão fracamen-
te! Nesses momentos, nosso pudor sempre luta contra o que 
pode nos dar ternos sentimentos. Por mais que encontraremos 
razão para o amor que nos subjuga, sempre temos um pouco 
de vergonha em confessá-lo. A princípio, defendemo-nos dele, 
mas, pelo nosso jeito, se vê logo que o coração se está renden-
do, que a nossa boca se opõe a nossos anseios apenas por um 
sentimento de honra, e que tais recusas tudo prometem. sem 
dúvida, faço-lhe uma confissão bastante livre, deixando de lado 
nosso pudor. mas, afinal, já que comecei a falar, teria eu ten-
tado reter Damis, teria escutado tão longamente e com tanta 
doçura o oferecimento do seu coração, teria encarado a questão 
conforme viram que fiz, se aquele oferecimento não chegasse 
a me agradar? E quando eu mesma quis forçá-lo a recusar o 
casamento que fora anunciado, que é que tal insistência deveria 
tê-lo feito entender, senão que o interesse que lhe tenho, e o 
aborrecimento que teria com esse casamento assim resolvido, 
viria pelo menos partir um coração que se quer por inteiro?
TARTUFO – minha senhora, é sem dúvida uma alegria 
imensa ouvir tais palavras da boca amada; o mel que destila 
provoca em todos os meus sentidos suavidade como jamais 
senti. minha maior dedicação está na felicidade de agradá-la, 
e a bem-aventurança de meu coração reside em seus senti-
mentos, mas esse coração pede a liberdade de pôr em dúvida 
tanta felicidade. sou levado a crer que tais palavras sejam um 
honesto artifício para obrigar-me a romper o casamento que 
se aproxima; e se devo explicar-me com a senhora com toda a 
liberdade, não me fiarei em palavras tão doces, sem que um 
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pouco de seus favores, pelos quais suspiro, venha confirmar 
tudo quanto puderam dizer-me, implantando-me na alma fé 
constante nas bondades encantadoras que tem por mim.
ELmIRA – (tossindo para advertir o marido) Como? O senhor 
quer ir tão depressa, consumindo logo de início a ternura de 
um coração? Alguém se mata para fazer-lhe a confissão mais 
terna, mas não é o bastante para o senhor, e não se pode satisfa-
zê-lo senão levando a questão até os últimos favores?
TARTUFO – Quanto menos se merece um bem, menos se 
ousa esperá-lo. Nossos desejos não podem fiar-se em palavras. 
Facilmente se suspeita de uma felicidade cheia de glória, e logo 
se quer gozá-la antes de crer nela. Quanto a mim, que creio me-
recer tão pouco suas bondades, duvido do sucesso de minhas 
temeridades; e não acreditarei em nada, minha senhora, antes 
que tenha sabido convencer meu amor com realidades.
ELmIRA – meu Deus, seu amor é um verdadeiro tirano, e lan-
ça-me o espírito em estranha confusão! Que domínio furioso 
exerce sobre os corações e com que violência busca o que dese-
ja! Como? Ninguém pode livrar-se de sua insistência, que nem 
dá tempo de respirar? Fica bem ser tão rigoroso, querer a todo 
custo tudo quanto se pede, e assim abusar, por esforços insis-
tentes, do fraco que o senhor vê que as pessoas têm por si?
TARTUFO – mas se a senhora vê com simpatia minhas ho-
menagens, por que recusar-me testemunhos seguros?
ELmIRA – mas, como consentir no que o senhor quer, sem 
ofender o Céu, de que sempre fala?
TARTUFO – se é somente o Céu que se opõe aos meus an-
seios, pouco representa para mim contornar tal obstáculo, e 
isso não deve deter seu coração.
ELmIRA – mas dão-nos tanto medo as sentenças do Céu!
TARTUFO – Posso dissipar-lhe esses temores ridículos, mi-
nha senhora, pois conheço a arte de afastar os escrúpulos. 
De fato, o Céu proíbe certos contentamentos; (é um celerado 
que fala) mas nele se acha um modo de fazer acordo; con-
forme necessidades diversas, existe uma ciência destinada 
a dilatar os liames de nossa consciência e retificar o mal da 
ação com a pureza da intenção. saberei ensinar-lhe esses 
segredos, minha senhora; tem somente que se deixar levar. 
satisfaça-me o desejo e não tenha receio: respondo-lhe por 
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tudo, e assumo todo o mal. (Elmira tosse com mais força) A 
senhora está tossindo muito.
ELmIRA – sim, isso é um suplício.
TARTUFO – Aceitaria uma bala de alcaçuz?
ELmIRA – É um resfriado obstinado, sem dúvida, e, creio 
eu, todas as balas do mundo não ajudariam.
TARTUFO – De fato, é bastante incômodo.
ELmIRA – Isso mesmo, mais do que pode supor.
TARTUFO – Enfim, é fácil destruir seu escrúpulo: posso assegu-
rar-lhe um segredo absoluto; o mal está apenas no escândalo que 
se faz; este é que faz o mal, e não é pecar fazê-lo em silêncio.
ELmIRA – (tossindo mais uma vez) Enfim, vejo que tenho de 
decidir-me a ceder; que preciso consentir em conceder-lhe tudo, 
e que, sem isso, não devo pretender que possa estar contente, 
e que se queira entregar. sem dúvida, é penoso chegar a esse 
ponto, e é contra a vontade que dou tal passo; mas, já que se 
obstina em querer submeter-me a isso, sem querer acreditar 
em tudo o que possa dizer-lhe, exigindo-me provas mais con-
vincentes, tenho de resolver-me e contentá-lo. se tal consenti-
mento implicar em alguma ofensa, tanto pior para quem me 
força a tal violência; a falta certamente não cabe a mim.
TARTUFO – sim, senhora, eu assumo e a coisa em si…
ELmIRA – Abra um pouco a porta e veja, por favor, se meu 
marido não está nesse corredor.
TARTUFO – Que necessidade há da precaução que a senhora 
toma por ele? Cá entre nós, trata-se de um sujeito que se pode levar 
pelo nariz; é capaz de vangloriar-se de todos os nossos colóquios e 
eu o pus em condições de ver tudo sem acreditar em nada.
ELmIRA – Não importa: por favor, saia um momento, e exa-
mine tudo cuidadosamente.

7. O que Tartufo busca conseguir de Elmira, na cena destaca-
da? Destaque um trecho que confirme sua resposta.
Tartufo quer ser correspondido amorosamente e tomar Elmi-
ra como sua amante, como se pode ler na insistência: “não 
me fiarei em palavras tão doces, sem que um pouco de seus 
favores, pelos quais suspiro, venha confirmar tudo quanto 
puderam dizer-me, implantando-me na alma fé constante 
nas bondades encantadoras que tem por mim.”
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8. Já que a cena foi estrategicamente montada por Elmira 
para desmascarar o vilão, que obstáculos ela cria para que 
Tartufo não tenha êxito em sua tentativa de aproximação? 
Extraia um trecho do texto que comprove sua resposta.
Elmira alega ser ainda muito cedo, em seguida acusa o sen-
timento de Tartufo de tirano e, por fim, apela aos preceitos 
religiosos como se lê na sequência: “O senhor quer ir tão 
depressa, consumindo logo de início a ternura de um co-
ração?”; “meu Deus, seu amor é um verdadeiro tirano, e 
lança-me o espírito em estranha confusão!” e “mas, como 
consentir no que o senhor quer, sem ofender o Céu, de que 
sempre fala?”

9. A partir das respostas de Tartufo para os obstáculos cons-
truídos por Elmira, construa, com suas palavras, o perfil psi-
cológico da personagem.
Professor, é importante que o aluno reconheça que o vilão faz 
uso do discurso científico e religioso para benefício próprio, 
chegando ao ponto de prometer à Elmira resolver os possíveis 
problemas que venha a ter com os preceitos religiosos, como 
se lê em “De fato, o Céu proíbe certos contentamentos; (é um 
celerado que fala) mas nele se acha um modo de fazer acordo”
 
10. Aproxime Ambrósio e Tartufo ao comparar as falas de am-
bos nos Textos 6 e 7.
Professor, é importante que os alunos percebam a farsa ves-
tida de seriedade nas falas dos dois.

II – FIDElIDADE E O OuTRO AmOR

Um dos desenlaces da trama em O noviço se dá motiva-
do pela revelação da bigamia de Ambrósio. Os próximos tex-
tos destacam esse tema. Leia-os com atenção e, em seguida, 
desenvolva os questionamento propostos.
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TExTO 8
O nOvIçO - ATO SEgunDO - CEnA Ix

Ambrósio e Florência.
AmBRÓsIO, à parte – Temos trovoada grossa...
FLORÊNCIA – Quem era a mulher que estava naquele quarto?
AmBRÓsIO – Não sei.
FLORÊNCIA – sr. Ambrósio, quem era a mulher que estava 
naquele quarto?
AmBRÓsIO – Florência, já te disse, não sei. são coisas de 
Carlos.
FLORÊNCIA – sr. Ambrósio, quem era a mulher que estava 
naquele quarto?
AmBRÓsIO – Como queres que eu to diga, Florencinha?
FLORÊNCIA – Ah, não sabe? Pois bem, então explique-me: por 
que razão mostrou-se tão espantado quando Carlos o levou à por-
ta daquele quarto e mostrou-lhe quem estava dentro?
AmBRÓsIO – Pois eu espantei-me?
FLORÊNCIA – A ponto de levar-me quase de rastos para a igre-
ja, sem chapéu, lá deixar-me e voltar para casa apressado.
AmBRÓsIO – Qual! Foi por...
FLORÊNCIA – Não estude uma mentira, diga depressa.
AmBRÓsIO – Pois bem: direi. Eu conheço essa mulher.
FLORÊNCIA – Ah! E então quem é ela?
AmBRÓsIO – Queres saber quem é ela? É muito justo, mas 
aí é que está o segredo.
FLORÊNCIA – segredos comigo?
AmBRÓsIO – Oh, contigo não pode haver segredo, é a mi-
nha mulherzinha. (Quer abraçá-la.)
FLORÊNCIA – Tenha-se lá; quem era a mulher?
AmBRÓsIO, à parte – Não sei o que lhe diga...
FLORÊNCIA – Vamos!
AmBRÓsIO – Essa mulher... sim, essa mulher, que há pou-
co estava naquele quarto, foi amada por mim.
FLORÊNCIA – Por ti?
AmBRÓsIO – mas nota que digo: foi amada, e o que foi já não é.
FLORÊNCIA – seu nome?
AmBRÓsIO – seu nome? Que importa o nome? O nome é 
uma voz com que se dão a conhecer as coisas... Nada vale; o 
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indivíduo é tudo... Tratemos do indivíduo. (À parte:) Não sei 
como continuar.
FLORÊNCIA – Então, e que mais?
AmBRÓsIO – Amei a essa mulher. Amei, sim, amei. Essa mu-
lher foi por mim amada, mas então não te conhecia. Oh, e quem 
ousará criminar a um homem por embelezar-se de uma estrela 
antes de ver a lua, quem? Ela era a estrela, e tu és a lua. sim, mi-
nha Florencinha, tu és a minha lua cheia e eu sou teu satélite.
FLORÊNCIA – Oh, não me convence assim..
AmBRÓsIO, à parte – O diabo convença a uma mulher! 
(Alto) Florencinha, encanto da minha vida, estou diante de 
ti como diante do confessionário, com uma mão sobre o co-
ração e com a outra... Onde queres que eu ponha a outra?
FLORÊNCIA – Ponha lá onde quiser...
AmBRÓsIO – Pois bem, com ambas sobre o coração, dir-te-
ei: só tu és o meu único amor, minhas delícias, minha vida... 
(À parte) e minha burra!
FLORÊNCIA – se eu pudesse acreditar!...
AmBRÓsIO – Não podes porque não queres. Basta um bo-
cado de boa vontade. se fiquei aterrorizado ao ver essa mu-
lher, foi por prever os desgostos que terias, se aí a visses.
FLORÊNCIA – se temes que eu a veja, é porque ainda a 
ama.
AmBRÓsIO – Amá-la, eu? Ah, desejava que ela estivesse 
mais longe de mim do que o cometa que apareceu no ano 
passado.
FLORÊNCIA – Oh, meu Deus, se eu pudesse crer!
AmBRÓsIO, à parte – Está meio convencida...
FLORÊNCIA – se eu o pudesse crer! (Rosa entra vestida de 
frade, pelo fundo, para e observa.)
AmBRÓsIO, com animação – Estes raios brilhantes e avelu-
dados de teus olhos ofuscam o seu olhar acanhado e esga-
teado. Esses negros e finos cabelos varrem da minha ideia 
as suas emaranhadas melenas cor de fogo. Esta mãozinha 
torneada (pega-lhe na mão), este colo gentil, esta cintura fle-
xível e delicada fazem-me esquecer os grosseiros encantos 
desta mulher que... (Nesse momento dá com os olhos em Rosa; 
vai recuando pouco a pouco.)
FLORÊNCIA – O que tens? De que te espantas?
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ROsA, adiantando-se – senhora, este homem pertence-me.
FLORÊNCIA – E quem é Vossa Reverendíssima?
ROsA, tirando o chapéu, que faz cair os cabelos – sua primeira 
mulher.
FLORÊNCIA – sua primeira mulher?
ROsA, dando-lhe a certidão – Leia. (Para Ambrósio) Conheceis-
me, senhor? Há seis anos que nos não vemos, e quem diria que 
assim nos encontraríamos? Nobre foi o vosso proceder!... Oh, 
para que não enviastes um assassino para esgotar o sangue des-
tas veias e arrancar a alma deste corpo? Assim devíeis ter feito, 
porque então eu não estaria aqui para vingar-me, traidor!
AmBRÓsIO, à parte – O melhor é deitar a fugir. (Corre para 
o fundo. Prevenção.)

PENA, martins. O noviço. são Paulo: saraiva, 2008. (Clássicos saraiva)

12. Ainda sobre o perfil de Ambrósio, destaque do Texto 8 
uma fala da personagem que reforce sua resposta à primei-
ra questão?
“seu nome? Que importa o nome? O nome é uma voz com 
que se dão a conhecer as coisas... Nada vale; o indivíduo é 
tudo... Tratemos do indivíduo.”

13. Na maior parte do Texto 8, Ambrósio usa o discurso do disfar-
ce. Em um determinado momento, porém, será bastante sincero 
ao mesmo tempo em que continua mentindo. Destaque a fala 
em que isso foi possível e explique a dupla situação.
Na fala “Amá-la, eu? Ah, desejava que ela estivesse mais longe de 
mim do que o cometa que apareceu no ano passado.” Ambrósio é 
sincero quando diz que queria estar bem longe de Rosa, ao mes-
mo tempo que esconde, de Florência, que é casado com Rosa. 

14. mais uma vez na cena, o discurso amoroso farsesco de Am-
brósio tentará convencer Florência, logo antes do desfecho.

a) Destaque a fala em que se dá a tentativa de sedução.
“Estes raios brilhantes e aveludados de teus olhos ofuscam o 
seu olhar acanhado e esgateado. Esses negros e finos cabelos 
varrem da minha ideia as suas emaranhadas melenas cor de 
fogo. Esta mãozinha torneada (pega-lhe na mão), este colo 
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gentil, esta cintura flexível e delicada fazem-me esquecer os 
grosseiros encantos desta mulher que...”

b) Ambrósio será bem-sucedido na fala destacada acima?
Dessa vez, Ambrósio não terá êxito, pois Rosa o desmascara 
com a certidão de casamento.

TExTO 9
TIvE, SIm

Tive, sim
Outro grande amor antes do teu
Tive, sim
O que ela sonhava eram os meus sonhos e assim
Íamos vivendo em paz
Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria
Eu vivia tão contente
Como contente ao teu lado estou
Tive, sim
mas comparar com o teu amor seria o fim
Eu vou calar
Pois não pretendo, amor, te magoar 

CARTOLA. Tive Sim. Cartola, RCA, 1970.

15. Descreva a cena desenvolvida na letra do samba de Cartola. 
Não deixe de apresentar o eu lírico e o seu interlocutor. 
A cena apresenta um sujeito confirmando ao interlocutor — 
provavelmente sua atual companheira — o fato de ter, no 
passado, se relacionado com outra mulher. 

16. O samba de Cartola apresenta um eu lírico que pode ter 
sua história comparada à personagem Ambrósio, da peça de 
martins Pena. O que aproxima e o que distancia os dois?
O que aproxima o eu-lírico de “Tive, sim” de Ambrósio é o 
fato de terem, no passado, desenvolvido um outro relacio-
namento amoroso. O que os distancia é o modo como tra-
tam do assunto. Diferentemente de Ambrósio, o eu-lírico 
do samba não esconde a anterior experiência amorosa.
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17. Nessas situações a comparação costuma ser inevitável. 
Como se dão nos Textos 8 e 9?
No Texto 8, Ambrósio inferioriza Rosa em comparação a 
Florência. No samba de Cartola, o eu-lírico não nega ter 
sido feliz ao lado de outra mulher, mas recusa-se a com-
parar as duas. 

18. Não é costume condenarem-se relacionamentos amorosos 
do passado quando, superados por um motivo ou por outro, 
não interfiram no relacionamento atual. O que, então, conde-
na Ambrósio, na peça de martins Pena?
O que condena Ambrósio não é um amor do passado, mas a 
bigamia. O relacionamento com Rosa era oficial e não havia 
sido rompido antes do casamento com Florência.

TExTO 10
CASO DO vESTIDO

Nossa mãe, o que é aquele 
vestido, naquele prego?

minhas filhas, é o vestido 
de uma dona que passou.
[...]
Nossa mãe, esse vestido 
tanta renda, esse segredo!
[...]
Era uma dona de longe, 
vosso pai enamorou-se.

E ficou tão transtornado, 
se perdeu tanto de nós,

se afastou de toda vida, 
se fechou, se devorou,
[...]
mas a dona nem ligou. 
Então vosso pai, irado,
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me pediu que lhe pedisse, 
a essa dona tão perversa,

que tivesse paciência 
e fosse dormir com ele...

Nossa mãe, por que chorais? 
Nosso lenço vos cedemos.
[...]
minhas filhas, procurei 
aquela mulher do demo.

E lhe roguei que aplacasse 
de meu marido a vontade.

Eu não amo teu marido, 
me falou ela se rindo.

mas posso ficar com ele 
se a senhora fizer gosto,
[...]
Eu fiz meu pelo-sinal, 
me curvei... disse que sim.

saí pensando na morte, 
mas a morte não chegava.
[...]
Vosso pai sumiu no mundo. 
O mundo é grande e pequeno.

Um dia a dona soberba 
me aparece já sem nada,

pobre, desfeita, mofina, 
com sua trouxa na mão.
[...]
Aqui trago minha roupa
que recorda meu malfeito
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de ofender dona casada 
pisando no seu orgulho.

Recebei esse vestido 
e me dai vosso perdão.
[...]
Olhei muito para ela, 
boca não disse palavra.

Peguei o vestido, pus 
nesse prego da parede.

Ela se foi de mansinho 
e já na ponta da estrada

vosso pai aparecia. 
Olhou pra mim em silêncio,

mal reparou no vestido 
e disse apenas: mulher,

põe mais um prato na mesa. 
Eu fiz, ele se assentou,

comeu, limpou o suor, 
era sempre o mesmo homem,

comia meio de lado 
e nem estava mais velho.

O barulho da comida 
na boca, me acalentava,

me dava uma grande paz, 
um sentimento esquisito

de que tudo foi um sonho, 
vestido não há... nem nada.
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minhas filhas, eis que ouço 
vosso pai subindo a escada.

ANDRADE, Carlos Drummnod de. Nova Reunião – 19 Livros de Poesia. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1985.

Um esquema visual comparativo entre as personagens de 
ação amorosa dos Textos 8, 9 e 10 poderia ser estabelecido 
da seguinte maneira:
Professor, caso considere apropriado, peça para os alunos 
montarem o esquema.

19. Redija três aproximações por diferenças e semelhanças a 
partir das interligações propostas no esquema dado.
Professor, há vários caminhos possíveis para as descrições 
comparativas solicitadas. serão bons quando reconhecerem 
diferenças, dentro de situações semelhantes.

lEITuRA 3
FORmA E TEmA nA COmICIDADE ROmânTICA

I – HEROíSmO ROmânTICO bEm PERTO DO CHãO 

O mais evidente vilão da peça de martins Pena é Am-
brósio. suas ações são motivadas pelo interesse financeiro 
e para isso, passa o tempo todo a enganar as pessoas da fa-
mília. É um jogo de estratégias que, durante o enredo, en-
contrará, em Carlos, um adversário à altura. Carlos, dessa 
maneira, passará, a ser o herói da história.

CASO DO vESTIDO O nOvIçO TIvE, SIm

AmbRóSIO Eu-líRICOmARIDO/vOSSO PAI

FlORênCIA AmOR
Eu-líRICO

ESPOSA/nOSSA  mãE

ROSA OuTRO gRAnDE AmORDOnA DE lOngE
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1. Quais são as típicas características do herói? Dê exemplos 
de heróis que conhece e que preenchem as características 
que você relacionou.
Professor, a resposta é livre, mas seria bom garantir aspectos 
literários mais convencionais para definir o termo: protago-
nismo, altruísmo, solidariedade, defesa da justiça coletiva, 
espírito de sacrifício etc.

2. Quais são as ações de Carlos mais heroicas de toda a peça, 
em sua opinião?
Resposta pessoal do aluno. Algumas respostas possíveis: O 
desmascaramento de Ambrósio, o resgate de Emília da situa-
ção opressiva em que se encontrava, a conclusão dos planos 
de casamento com Emília, o enfrentamento das autoridades 
do convento etc.

3. Para chegar ao desfecho feliz, Carlos usa métodos de um 
jogador, como se afirmou acima. Relacione as estratégias uti-
lizadas por Carlos.
A estratégia básica de Carlos é intimidar e chantagear Am-
brósio, usando Rosa como trunfo.

4. se isolarmos as ações e as falas de Carlos no Texto 1 do 
contexto da peça, elas poderiam ser consideradas ações de 
um vilão (antagonista). Você concorda com essa afirmação? 
Justifique sua resposta a partir de elementos do próprio tex-
to.
Professor, o aluno deverá perceber que Carlos se aproveita da 
ingenuidade de Rosa e também a engana, num primeiro mo-
mento. De certa forma a estratégia de Carlos é baseada na chan-
tagem que desenvolverá com o tio nas cenas seguintes, procedi-
mento típico dos vilões.

5. Compare Carlos com os heróis que você relacionou na 
Questão 1. Revele as semelhanças e diferenças entre eles.
Resposta pessoal.
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II – SER Ou nãO SER, EIS A quESTãO DO HERóI
Outro grande escritor da época de martins Pena e que 

produziu cenas bem-humoradas a partir da emergente so-
ciedade burguesa nacional foi manuel Antônio de Almeida, 
autor do célebre romance romântico Memórias de um sargen-
to de milícias. Leia os trechos destacados no texto 11 com aten-
ção e responda o que se pede.

TExTO 11
mEmóRIAS DE um SARgEnTO DE mIlíCIAS

DEsPEDIDA às TRAvEssuRAs

Era isto natural em um homem de uma vida como a sua; ti-
nha já 50 e tantos anos, nunca tinha tido afeições; passara sempre 
só, isolado; era verdadeiro partidário do mais decidido celibato. 
Assim à primeira afeição que fora levado a contrair sua alma ex-
pandiu-se toda inteira, e seu amor pelo pequeno subiu ao grau de 
rematada cegueira. Este, aproveitando-se da imunidade em que 
se achava por tal motivo, fazia tudo quanto lhe vinha à cabeça. 

Umas vezes sentado na loja divertia-se em fazer caretas aos 
fregueses quando estes se estavam barbeando. Uns enfureciam-
se, outros riam sem querer; do que resultava que saíam muitas 
vezes com a cara cortada, com grande prazer do menino e des-
crédito do padrinho. Outras vezes escondia em algum canto a 
mais afiada navalha do padrinho, e o freguês levava por muito 
tempo com a cara cheia de sabão mordendo-se de impaciência 
enquanto este a procurava; ele ria-se furtiva e malignamente. Não 
parava em casa coisa alguma por muito tempo inteira; fazia an-
dar tudo numa poeira; pelos quintais atirava pedras aos telhados 
dos vizinhos; sentado à porta da rua, entendia com quem passava 
e com quem estava pelas janelas, de maneira que ninguém por 
ali gostava dele. O padrinho porém não se dava disto, e continu-
ava a querer-lhe sempre muito bem. Gastava às vezes as noites 
em fazer castelos no ar a seu respeito; sonhava-lhe uma grande 
fortuna e uma elevada posição, e tratava de estudar os meios que 
o levassem a esse fim. Eis aqui pouco mais ou menos o fio dos 
seus raciocínios. Pelo ofício do pai... (pensava ele) ganha-se, é ver-
dade, dinheiro quando se tem jeito, porém sempre se há de dizer: 
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CF – ora, é um meirinho!... Nada... por este lado não... Pelo meu 
ofício... verdade é que eu arranjei-me (há neste arranjei-me uma 
história que havemos de contar), porém não o quero fazer escra-
vo dos quatro vinténs dos fregueses... seria talvez bom mandá-lo 
ao estudo... porém para que diabo serve o estudo? Verdade é que 
ele parece ter boa memória, e eu podia mais para diante mandá-
lo a Coimbra... sim, é verdade... eu tenho aquelas patacas; estou 
já velho, não tenho filhos nem outros parentes... mas também 
que diabo se fará ele em Coimbra? licenciado não: é mau oficio; 
letrado? era bom... sim, letrado... mas não; não, tenho zanga a 
quem me lida com papéis e demandas... Clérigo?... um senhor 
clérigo é muito bom... é uma coisa muito séria... ganha-se mui-
to... pode vir um dia a ser cura. Está dito, há de ser clérigo... ora, se 
há de ser; hei de ter ainda o gostinho de o ver dizer missa... de o 
ver pregar na sé, e então hei de mostrar a toda esta gentalha aqui 
da vizinhança que não gosta dele que eu tinha muita razão em 
lhe querer bem. Ele está ainda muito pequeno, mas vou tratar 
de o ir desasnando aqui mesmo em casa, e quando tiver 12 ou 14 
anos há de me entrar para a escola. 

AmOREs

Os leitores devem já estar fatigados de histórias de tra-
vessuras de criança; já conhecem suficientemente o que foi 
o nosso memorando em sua meninice, as esperanças que 
deu, e o futuro que prometeu. Agora vamos saltar por cima 
de alguns anos, e vamos ver realizadas algumas dessas espe-
ranças. Agora começam histórias, se não mais importantes, 
pelo menos um pouco mais sisudas. 

Como sempre acontece a quem tem muito onde esco-
lher, o pequeno, a quem o padrinho queria fazer clérigo man-
dando-o a Coimbra, a quem a madrinha queria fazer artista 
metendo-o na Conceição, a quem D. maria queria fazer rábula 
arranjando-o em algum cartório, e a quem enfim cada conhe-
cido ou amigo queria dar um destino que julgava mais conve-
niente às inclinações que nele descobria, o pequeno, dizemos, 
tendo tantas coisas boas, escolheu a pior possível: nem foi para 
Coimbra, nem para a Conceição, nem para cartório algum; 
não fez nenhuma destas coisas, nem também outra qualquer: 
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constituiu-se um completo vadio, vadio-mestre, vadio-tipo. 
O padrinho desesperava com isso vinte vezes em cada 

dia por ver frustrado seu belo sonho, porém não se animava 
mais a contrariar o afilhado, e deixava-o ir à sua vontade. 

A comadre tinha conseguido o seu fim, pelo que diz 
respeito à sobrinha; tanto fizera, que o Leonardo, pilhando 
a cigana em nova infidelidade, resolveu-se... e arranjou-se... 
Dessa época começou ele a viver sossegado: o vento da idade 
começava a apagar-lhe as flamas de ternura. 

D. maria envelhecera sofrivelmente, porém não perdera 
de modo nenhum a sua mania favorita das demandas: a últi-
ma que tivera foi talvez a mais desculpável, a mais razoável de 
todas. Teve por causa a tutoria de uma sua sobrinha que ficara 
órfã por morte de um seu irmão. Este irmão tinha um compa-
dre que não gozava de boa reputação: ora, tendo a órfã ficado 
senhora de alguns mil cruzados que deixara seu pai, ainda que 
este não tivesse feito testamento, por ser ela filha única e legíti-
ma, o compadre apresentou-se pretendendo ser seu tutor. 

D. maria, percebendo o caso, apresentou-se também, e 
afinal venceu: foi nomeada tutora, e veio-lhe a sobrinha para 
casa: ela estimou isso, tanto mais que a sua idade já a fazia 
precisar, ainda não de um apoio, porém de uma companhia.

ALmEIDA, manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias. são 

Paulo: saraiva, 2006. (Clássicos saraiva).

6. O primeiro excerto destacado no Texto 11 descreve os pro-
jetos de futuro do protagonista, idealizados pelo seu respon-
sável no momento. O protagonista é Leonardo, e seu prote-
tor, o barbeiro local e seu padrinho, já com 50 anos de idade. 
Que destino está, por ele, previsto para Leonardo?
O barbeiro padrinho idealizou para ele a posição de clérigo. 

7. Antes de chegar ao “futuro ideal” para seu afilhado, o padrinho 
traça um longo caminho de profissões em seu raciocínio. Desta-
que do texto as profissões mencionadas e os motivos apresenta-
dos para dispensá-las do projeto de futuro de Leonardo.
Antes de chegar à ideia de que Leonardo poderia ser clérigo, o 
padrinho imaginou a seguinte sequência de profissões: “mei-
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rinho” (o ofício do pai), “barbeiro” (o próprio ofício), “licen-
ciado”, provavelmente para exercer o magistério. O primeiro 
é dispensado pela renda e pelo baixo status social, o segundo 
pela pouca renda e o último por considerar “mau ofício”.

8. Por quais motivos está motivada a escolha do padrinho, 
afinal?
A decisão tem a ver com boa renda (“ganha-se muito”), com 
a possibilidade de virar cura e de provar aos vizinhos que 
seu protegido era bom (“... e então hei de mostrar a toda esta 
gentalha aqui da vizinhança que não gosta dele que eu tinha 
muita razão em lhe querer bem.”).

9. Além do padrinho, muita gente tinha planos para Leonardo. 
Destaque um trecho que ilustre tal afirmação.
“(...) o padrinho queria fazer clérigo mandando-o a Coimbra, 
a quem a madrinha queria fazer artista metendo-o na Con-
ceição, a quem D. maria queria fazer rábula arranjando-o em 
algum cartório, e a quem enfim cada conhecido ou amigo 
queria dar um destino que julgava mais conveniente às in-
clinações que nele descobria,(...)”.

10. Qual, afinal, foi o destino de Leonardo, segundo os excer-
tos do Texto 11?
Leonardo não seguiu nenhum dos caminhos idealizados pe-
las mais variadas pessoas e tornou-se, segundo palavras do 
texto, “um completo vadio, vadio-mestre, vadio-tipo”.

11. Levando em consideração que Leonardo é o herói da tra-
ma de Memórias de um sargento de milícias, elabore um co-
mentário a respeito das características desse protagonista.
Professor, o comentário é um gênero que privilegia a obser-
vação crítica do leitor. Por isso, o mais importante é garantir 
a estratégia comparativa dos alunos, valorizando aspectos 
como coerência, completude e pertinência.
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TExTO 12
O nOvIçO – ATO PRImEIRO – CEnA vII

EmÍLIA – E os nossos parentes, quando nos obrigam a se-
guir uma carreira para a qual não temos inclinação alguma, 
dizem que o tempo acostumar-nos-á.
CARLOs – O tempo acostumar! Eis aí porque vemos entre nós 
tantos absurdos e disparates. Este tem jeito para sapateiro: pois 
vá estudar medicina... Excelente médico! Aquele tem inclina-
ção para cômico: pois não senhor, será político... Ora, ainda 
isso vá. Estoutro só tem jeito para caiador ou borrador: nada, é 
ofício que não presta... seja diplomata, que borra tudo quanto 
faz. Aqueloutro chama-lhe toda a propensão para a ladroeira; 
manda o bom senso que se corrija o sujeitinho, mas isso não 
se faz; seja tesoureiro de repartição, fiscal, e lá se vão os cofres 
da nação à garra... Essoutro tem uma grande carga de preguiça 
e indolência e só serviria para leigo de convento, no entanto ve-
mos o bom do mandrião empregado público, comendo com as 
mãos encruzadas sobre a pança o pingue ordenado da nação.
EmÍLIA – Tens muita razão; assim é.
CARLOs – Este nasceu para poeta ou escritor, com uma imagi-
nação fogosa e independente, capaz de grandes coisas, mas não 
pode seguir a sua inclinação, porque poetas e escritores morrem 
de miséria, no Brasil... E assim o obriga a necessidade a ser o 
mais somenos amanuense em uma repartição pública e a copiar 
cinco horas por dia os mais soníferos papéis. O que acontece? 
Em breve matam-lhe a inteligência e fazem do homem pensante 
máquina estúpida, e assim se gasta uma vida! É preciso, é já tem-
po que alguém olhe para isso, e alguém que possa.
EmÍLIA – Quem pode nem sempre sabe o que se passa en-
tre nós, para poder remediar; é preciso falar.
CARLOs – O respeito e a modéstia prendem muitas línguas, 
mas lá vem um dia que a voz da razão se faz ouvir, e tanto 
mais forte quanto mais comprimida.
EmÍLIA – mas Carlos, hoje te estou desconhecendo...
CARLOs – A contradição em que vivo tem-me exasperado! E 
como queres tu que eu não fale quando vejo, aqui, um péssi-
mo cirurgião que poderia ser bom alveitar; ali, um ignorante 
general que poderia ser excelente enfermeiro; acolá, um pe-
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riodiqueiro que só serviria para arrieiro, tão desbocado e inso-
lente é, etc., etc. Tudo está fora de seus eixos...
EmÍLIA – mas que queres tu que se faça?
CARLOs – Que não se constranja ninguém, que se estudem 
os homens e que haja uma bem entendida e esclarecida pro-
teção, e que, sobretudo, se despreze o patronato, que assenta 
o jumento nas bancas das academias e amarra o homem de 
talento à manjedoura. Eu, que quisera viver com uma espa-
da à cinta e à frente do meu batalhão, conduzi-lo ao inimigo 
através da metralha, bradando: “marcha... (Manobrando pela 
sala, entusiasmado) Camaradas, coragem, calar baionetas! 
marche, marche! Firmeza, avança! O inimigo fraqueia... (Se-
guindo Emília, que recua, espantada) Avança!”
EmÍLIA – Primo, primo, que é isso? Fique quieto!
CARLOs, entusiasmado – “Avança, bravos companheiros, viva a 
Pátria! Viva!” – e voltar vitorioso, coberto de sangue e poeira... 
Em vez desta vida de agitação e glória, hei-de ser frade, revestir-
me de paciência e humildade, encomendar defuntos... (Can-
tando) Requiescat in pace... a porta inferi! Amen... O que seguirá 
disto? O ser eu péssimo frade, descrédito do convento e vergo-
nha do hábito que visto. Falta-me a paciência.
EmÍLIA – Paciência, Carlos, preciso eu também ter, e muita. mi-
nha mãe declarou-me positivamente que eu hei-de ser freira.

PENA, martins. O noviço. são Paulo: saraiva, 2008. (Clássicos saraiva).

12. O que justifica a revolta de Carlos na cena destacada no 
Texto 12?
Carlos sente-se injustiçado por não poder decidir o próprio 
destino.

13.  O destino do herói, traçado pelos outros, parece ter desperta-
do em Carlos um certo senso revolucionário de justiça. Em suas 
falas estabelece uma curiosa e divertida relação entre a vocação e 
o destino de cada um. Destaque do texto essa relação elaborada 
por Carlos, preenchendo as lacunas do esquema.
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14. Qual é, afinal, o destino próximo da vocação do herói, 
segundo o próprio herói de O noviço?
Carlos afirma ter vocação para as armas: “Eu, que quisera 
viver com uma espada à cinta e à frente do meu batalhão”.

15. O Texto 12 culmina com uma última revelação de voca-
ção e destino. Emília está predestinada por sua mãe e seu 
padrasto a ser freira. Parece que a relação com o ambiente 
religioso, na sociedade burguesa brasileira do século XIX, 
vai além da fé. Desenvolva um breve texto opinativo em que 
se possa ler seu posicionamento acerca desse tema. Além de 
aproximar os Textos 11 e 12, leve em consideração a época em 
que vivemos. 
Professor, essa proposta de produção de texto será melhor 
aproveitada se precedida por debate acerca dos ambientes de 
trabalho e de culto religioso, na atualidade.

leigo de convento empregado público

poeta amanuense

vOCAçãO DESTInO

sapateiro medicina

político cômico

caiador/borrador diplomata

ladroeira
tesoureiro de 

repartição fiscal
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