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Questões do Livro “Memórias de um sargento
de milícias”, de Manuel Antônio de Almeida
1. (FUVEST 2009) Leia o trecho de abertura de Memórias de um sargento de milícias e responda
ao que se pede.
“Era no tempo do rei.
Uma das quatro esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quitanda, cortando-se
mutuamente, chamava-se nesse tempo — O canto dos meirinhos —; e bem lhe assentava o nome,
porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe (que gozava então
de não pequena consideração). Os meirinhos de hoje não são mais do que a sombra caricata dos
meirinhos do tempo do rei; esses eram gente temível e temida, respeitável e respeitada; formavam
um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em
que a demanda era entre nós um elemento de vida: o extremo oposto eram os desembargadores.”
A frase “Era no tempo do rei” refere-se a um período histórico determinado e possui, também,
uma conotação marcada pela indeterminação temporal. Identifique tanto o período histórico a que
se refere a frase quanto a mencionada conotação que ela também apresenta.

2. (FUVEST 2012) Leia o excerto de Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de
Almeida, para responder ao que se pede.
Caldo Entornado
“A comadre, tendo deixado o major entregue à sua vergonha, dirigira-se imediatamente para
a casa onde se achava Leonardo para felicitá-lo e contar-lhe o desespero em que a sua fuga tinha
posto o Vidigal. (...) A comadre, segundo seu costume, aproveitou o ensejo, e depois que se
aborreceu de falar no major desenrolou um sermão ao Leonardo, (...). O tema do sermão foi a
necessidade de buscar o Leonardo uma ocupação, de abandonar a vida que levava, gostosa sim,
porém sujeita a emergências tais como a que acabava de dar-se. A sanção de todas as leis que a
pregadora impunha ao seu ouvinte eram as garras do Vidigal.”
Você concorda com as afirmações que seguem? Justifique suas respostas.
a) Vê-se, no excerto, que a comadre procura incutir em Leonardo princípios morais destinados a
corrigir o comportamento do afilhado.
b) No sermão que prega a Leonardo, a comadre manifesta a convicção de que o trabalho é fator
decisivo na formação da personalidade de um jovem.

3. (FUVEST 2004) Considere o seguinte fragmento do antepenúltimo capítulo de Memórias de um
sargento de milícias, no qual se narra a visita que D. Maria, Maria Regalada e a comadre fizeram
ao Major Vidigal, para interceder por Leonardo (filho):
“O major recebeu-as de rodaque de chita e tamancos, não tendo a princípio suposto o quilate
da visita; apenas porém reconheceu as três, correu apressado à camarinha vizinha, e envergou o
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mais depressa que pôde a farda: como o tempo urgia, e era uma incivilidade deixar sós as senhoras,
não completou o uniforme, e voltou de novo à sala de farda, calças de enfiar, tamancos, e um lenço
de Alcobaça sobre o ombro, segundo seu uso. A comadre, ao vê-lo assim, apesar da aflição em
que se achava, mal pôde conter uma risada que lhe veio aos lábios.”
Rodaque: espécie de casaco.
Camarinha: quarto.
Calças de enfiar: calças de uso doméstico.
Qual a relação entre o referido vestuário do major e a sua decisão de favorecer Leonardo (filho),
fazendo concessões quanto à aplicação da lei?
4. (FUVEST 2015) “A uma religiosidade de superfície, menos atenta ao sentido íntimo das
cerimônias do que ao colorido e à pompa exterior, quase carnal em seu apego ao concreto (...);
transigente e, por isso mesmo, pronta a acordos, ninguém pediria, certamente, que se elevasse a
produzir qualquer moral social poderosa. Religiosidade que se perdia e se confundia num mundo
sem forma e que, por isso mesmo, não tinha forças para lhe impor sua ordem.”
Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Adaptado.
Tendo em vista estas reflexões de Sérgio Buarque de Holanda a respeito do sentido da religião na
formação do Brasil, responda ao que se pede. Essas reflexões se aplicam à sociedade
representada nas Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida? Justifique
resumidamente.
O excerto a seguir é o trecho final de Memorias de um sargento de milícias, de Manuel Antonio de
Almeida.
“O segredo que a Maria-Regalada dissera ao ouvido do major no dia em que fora,
acompanhada por D. Maria e a comadre, pedir pelo Leonardo, foi a promessa de que, se fosse
servida, cumpriria o gosto do major.
Está pois explicada a benevolência deste para com o Leonardo, que fora ao ponto de não só
disfarçar e obter perdão de todas as suas faltas, como de alcançar-lhe aquele rápido acesso de
posto.
Fica também explicada a presença do major em casa da Maria-Regalada.
Depois disto entraram todos em conferência. O major desta vez achou o pedido muito justo,
em conseqüência do fim que se tinha em vista. Com a sua influência tudo alcançou; e em uma
semana entregou ao Leonardo dois papéis: — um era a sua baixa de tropa de linha; outro, sua
nomeação de Sargento de Milícias.
Além disto recebeu o Leonardo ao mesmo tempo carta de seu pai, na qual o chamava para
fazer-lhe entrega do que lhe deixara seu padrinho, que se achava religiosamente intacto.
Passado o tempo indispensável do luto, o Leonardo, em uniforme de Sargento de Milícias,
recebeu-se na Sé com Luizinha, assistindo à cerimônia a família em peso.”

5. (FUVEST 2007) Que diferença significativa pode ser estabelecida entre a condição inicial do
herói do romance e sua condição final, reproduzida no trecho acima?
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6. (FUVEST 2007) Essa condição foi alcançada por mérito de Leonardo? Justifique
“Em uma passagem célebre de Memórias de um sargento de milícias, pode-se ler, a respeito
da personagem de Leonardo Pataca, que ‘o homem era romântico, como se diz hoje, e babão,
como se dizia naquele tempo'."
(Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um sargento de milícias. Rio de Janeiro: Livros
Técnicos e Científicos, 1978, p. 19.)

7. (UNICAMP 2013) De que maneira a passagem acima explicita o lugar peculiar ocupado pelo livro
de Manuel Antônio de Almeida no Romantismo brasileiro?

8. (UNICAMP 2013) Como essa peculiaridade do livro se manifesta, de maneira geral, na
caracterização das personagens e na construção do enredo?
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