
INOCÊNCIA
 VISCONDE DE TAUNAY

 PROSA REGIONALISTA

 SERTÃO

 MEIO RURAL – PEREIRA  X MEIO URBANO – MEYER



PERSONAGENS

PEREIRA – HOMEM RUDE, TRADICIONAL E 
RÍGIDO. É VIÚVO.

INOCÊNCIA – TÍPICA HEROÍNA ROMÂNTICA, 
É FRÁGIL E ADOENTADA. RESPEITA O PAI.

MANECÃO – NOIVO DE INOCÊNCIA.  É UM 
VAQUEIRO, HOMEM DURO, AGRESSIVO E 
VIOLENTO.

CIRINO – É O QUÍMICO, MÉDICO, 
FARMACÊUTICO E BARBEIRO. PASSA PELO 
SERTÃO AUXILIANDO OS MORADORES. 

TICO   - ANÃO, FIEL  A PEREIRA, VIGIA E 
CUIDA DE INOCÊNCIA.



RESUMO

 Sertão de Santana do Paranaíba, 1860. 

 Pereira ( Martinho dos Santos Pereira ) vive na 
fazenda com Inocência, sua filha de 18 anos. 

 Seu pai exige-lhe obediência total, num regime 
antigo e educada longe do mundo. 

 Escolhe para ela o noivo, Manecão, um homem 
criado no sertão bruto, de índole violenta.

 Um dia, Pereira encontrou-se com um rapaz que 
percorria os caminhos do sertão a medicar. 



Havia feitos estudos no colégio do Caraça e 

iniciado Farmácia em Ouro Preto. Chamavam-

no de "doutor", título que não menosprezava. 

Seu nome era Cirino Ferreira dos Santos ( Dr. 

Cirino ).

Pereira levou Cirino à fazenda e este curou 

Inocência de "uma febre braba“.  Os dois 

apaixonaram-se. Amavam-se às escondidas e 

o laranjal era local de encontros proibidos. 

Pereira desconfiava do Dr. Meyer, um caçador 

de borboletas, que por lá aparecera com a 

intenção de encontrar novas espécies de 

borboletas. Sua desconfiança existia porque 

este costumava elogiar a garota.



 Em razão disto, pede a Tico que vigie a garota. O rapaz 
descobre o romance entre o médico e Inocência.

 Inocência É maltratada pelo pai, quando este soube de 
seu amor com o doutor. Foi atirada contra a parede. 
Resistiu e jurou não se casar com Manecão, o sertanejo 
violento. 

 Manecão passou a seguir Cirino. Até um dia interpelou-o . 
Tirou uma garrucha da cintura e alvejou Cirino, que  caiu 
por terra, sussurrando o nome de Inocência.  Foi 
encontrado agonizando, pelo padrinho da garota, o 
mineiro Antônio Cesário. Pediu a este que não deixasse 
Inocência casar-se com Manecão.

 Em 1863, o Dr. Guilherme Tembel Meyer apresentava aos 
entomólogos do mundo a sua mais recente descoberta: 
uma borboleta até então desconhecida: "Papilio
Innocentia:" em homenagem à Inocência, a moça do 
sertão de Santana do Paranaíba. A homenageada, 
entretanto, já estava sepultada há dois anos. 


