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Prática de Redação 20

Nome legível __________________________________________________________________

Unidade ______________________________________________________________________

Ano/Classe _____________________________________ Data _________________________

Matrícula – 

Com base na leitura dos textos e considerando a fase de pandemia da Covid-19, redija uma crônica reflexiva em
prosa, sobre o seguinte tema:

A difícil tarefa da convivência: direitos e limites.
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Nome legível __________________________________________________________________

Unidade ______________________________________________________________________

Ano/Classe _____________________________________ Data _________________________

Matrícula – 

http://www.orlandeli.com.br

As fábulas são narrativas, normalmente curtas, cujo intuito é exemplificar um ensinamento, um preceito de conduta,
uma máxima moral, relevante para a sociedade, como fica evidenciado nas fábulas “A Tartaruga e a Águia” e “A
Raposa e o Corvo”, estudadas no módulo 71.

Com base na leitura e nos seus conhecimentos sobre a estrutura da fábula, elabore uma fábula que represente o
ensinamento representado no cartum acima. Dê um título ao seu texto e crie uma moral, escrita no final do texto, que
ilustre a sua fábula.
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Trabalho infantil

A criança deve ser protegida contra todas as formas de
abandono, crueldade e exploração. Ela não deve ser objeto de
tráfico de forma alguma. A criança não deve ser empregada antes
da idade mínima adequada; ela não deve ter empregos ou
ocupações que prejudiquem sua saúde, educação ou interfiram
no seu desenvol vimento mental ou moral.

(Os Direitos da Criança, Declaração proclamada pela ONU em
20 de novembro de 1959)

12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Todos os dias, das 14hs às 19h30, Arthur* e o irmão, Caio*, vendem balas no
semáforo, a poucos quilômetros de distância do centro da capital federal. Não há nada
de errado com o ofício, a não ser o fato de os dois serem menores de idade. Um tem
12 anos e o outro, 14. Se todas as crianças que trabalham no Brasil,  como eles,
fossem colocadas em uma mesma cidade, seria possível ocupar uma metrópole como
Brasília apenas com mão de obra infantil. A Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio (Pnad), levantamento mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) que trata do assunto, mostra que há 2,7 milhões de crianças e
adolescentes entre 5 e 17 anos nessa situação. 

(Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/06/11/
internas_economia,601710/trabalho-infantil-atinge-2-7-milhoes-no-brasil.shtml>.)

Segundo a Constituição Federal, é proibido para menores de 16 anos a execução de qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. No caso das atividades de aprendizagem, o trabalho não pode ser
noturno, perigoso ou insalubre, mesmo para os maiores de 16 e menores de 18 anos. As atividades de
aprendizagem também não devem prejudicar a frequência nem o rendimento escolar do adolescente.

(Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1939132-74-das-crianças-e-adolescentes-
que-trabalham-nao-recebem-remuneracao.shtml.)

(Folhateen)
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O trabalho infantil no Brasil ainda é predominantemente agrícola, cerca de 36,5% das crianças estão em
granjas, sítios e fazendas;  24,5%, em lojas e fábricas. No Nordeste,  46,5% aparecem trabalhando em
fazendas e sítios.

(Disponível em: <http://br.guiainfantil.com/direitos-das-criancas/450-trabalho-infantil-no-brasil.html)

As Piores Formas de Trabalho Infantil são caracterizadas por atividades ilícitas como tráfico de drogas,
exploração sexual, ou ainda ofícios que podem colocar em risco a vida da criança, como carvoarias, lixões,
pesca de mariscos e tarefas domésticas. O Brasil falhou na missão de abolir as piores formas de trabalho
infantil até 2015. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a meta de erradicação das piores formas
foi reagendada para este ano, 2020, e a de todas as formas de trabalho infantil para 2025, em acordo com a
comunidade internacional na Organização Internacional do Trabalho (OIT), no âmbito dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável.

(Disponível em:<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-06/brasil-registra-aumento-de-
casos-de-trabalho-infantil-entre)

Uma pesquisa na USP com base em dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) revelou
que, quando adulto, quem trabalhou desde os sete anos de idade chega a receber um salário cinco vezes
menor do que quem começou a trabalhar aos 14 anos. Some-se a isso o fato de que a imensa maioria desses
pequenos trabalhadores não vai à escola. O prognóstico é assustador: estamos formando uma legião de
crianças sem futuro.

(Floriano Pesaro, Folha de S. Pauloz)
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Prática de Redação 22

Nome legível __________________________________________________________________

Unidade ______________________________________________________________________

Ano/Classe _____________________________________ Data _________________________

Matrícula – 

Depois de ler os textos da Leitura Obrigatória, escreva uma carta ao Ministro do Trabalho — utilize
linguagem culta, mas tratamento informal (senhor, seu, sua etc.) —, pedindo a  erradicação do trabalho
infantil. Você pode sugerir que haja punição rigorosa para quem emprega crianças com menos de 16
anos; que se deem condições para que essas crianças frequentem a escola, um curso técnico ou
aprendam um ofício; sugerir a criação de ginásios de esportes etc. Seja persuasivo, isto é, tente
convencer o destinatário (o Ministro) de que as medidas que você pleiteia são urgentes e necessárias,
porque o trabalho precoce prejudica a formação física e intelectual das crianças.

São Paulo, ______ de ___________________________ de _________.

Sr. Ministro,
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Nome legível __________________________________________________________________
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Ano/Classe _____________________________________ Data _________________________

Matrícula – 

SIMULADO UNICAMP

Leia a matéria abaixo, publicada na revista acadêmica Pesquisa Rio. Imagine que um diretor de uma escola se
entusiasmou com o projeto e decidiu divulgá-lo no site de sua instituição. Para isso fez uma pequena entrevista

com a coordenadora da Oficina de Experimentação Corporal mencionada na matéria. Crie essa entrevista,
marcada pelo discurso oral formal, na qual deverão constar, necessariamente:
• três perguntas que explorem dados importantes da matéria; 
e
• as respectivas respostas, também com base na matéria.

Lembre-se de que não deverá recorrer à mera colagem de trechos do texto lido.

Perceber sem ver

Imagine não conseguir ver o mundo que nos cerca e, mesmo assim, ter que aprender a viver nele. Esse desafio
é uma realidade para mais de 1 milhão de cegos e 4 milhões de pessoas com deficiência visual que vivem no Brasil.
No Instituto Benjamim Constant (IBC), a Oficina de Experimentação Corporal, coordenada pela professora Márcia
Moraes, procura promover e ampliar os modos pelos quais as pessoas com deficiência visual experimentam e
conhecem o próprio corpo e o mundo à sua volta.

O trabalho, que contou com o apoio da FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro),
é realizado por meio de uma parceria entre a UFF (Universidade Federal Fluminense) e o IBC, e conta com nove
jovens – graduandos e mestrandos de psicologia da UFF e estudantes de dança da pós-graduação da Faculdade
Escola Angel Vianna – que organizam as oficinas. Nelas, procura-se trabalhar a percepção do corpo, os movimentos,
a noção de espaço e as diferentes texturas dos objetos. A finalidade é que, por meio dessas experimentações e
sensibilizações corporais, os integrantes do grupo possam conhecer melhor o espaço a sua volta, o outro e a si
mesmos, o que contribui para uma maior autonomia e independência do grupo. Os encontros, que ocorrem duas
vezes por semana, têm duas horas de duração.

Em 2008, o grupo deixou de trabalhar com crianças e passou a fazer oficinas com jovens e adultos com cegueira
adquirida ou com baixa visão. Os exemplos bem-sucedidos têm sido muitos.

“Quando você perde a visão, você morre e nasce de novo”, fala Camila Araújo Alves, de 18 anos, cega desde os
14, por conta de uma doença congênita. Da revolta à aceitação, Camila passou por várias fases difíceis enquanto
perdia gradativamente a visão. A determinação para ingressar na universidade a levou a estudar com enorme afinco.
O resultado compensou: dos seis vestibulares que prestou, passou em quatro e acabou optando pelo curso de
psicologia da UFF, onde conheceu a coordenadora da oficina.

Camila não só começou a participar das oficinas de experimentação corporal como também é membro da equipe de
pesquisa. Além disso, passou pelos cursos de reabilitação no instituto. “Nas aulas de Atividades da Vida Diária e de
Orientação e Mobilidade reaprendi a fazer uma série de atividades cotidianas e pude reconquistar certa autonomia. Hoje
moro com minha prima e me viro sozinha.”

(Adaptado de “Perceber sem ver”, Pesquisa Rio, março de 2010, ano III, número 10.)
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MúsicaLeitura
obrigatória

Canção é uma espécie de pequeno poema lírico,
bem curto, que trata geralmente de assuntos
agradáveis, ao qual se junta uma melodia, para ser
cantado em família, à mesa com os amigos, com a
amante e até só, para afastar momentos de enfado,
quando se é rico, ou para suportar, com mais
ânimo, a miséria e o trabalho, quando se é pobre.

(Jean-Jacques Rousseau. Dicionário da Música.)

Nossa música tem cinco elementos raros de
encontrar juntos: ritmo, harmonia, melodia, letras
e danças.

(Baden Powell,  instrumentista (1937-2000))

Segundo o professor da USP José Miguel
Wisnik, o Brasil é comprovadamente um país de
baixo letramento médio: “lemos pouco, menos do
que em outros países. Por isso, patinamos em um
pântano de esquecimento e ‘desmemória’. Talvez
por esse motivo, a canção conte com maior
receptividade do público, estabelecendo uma
espécie de ponte com a literatura. Acreditou-se que
a internet, com suas amplas possiblidades e
alcance, iria abrir muito mais o repertório do
ouvinte, mas a conclusão é que, na realidade, há
um achatamento e estreitamento que é quase uma
alegoria do estado do mundo atualmente”.

(<https://www.bn.gov.br/acontece/noticias/2017/09
/jose-miguel-wisnik-biblioteca-nacional>.)

Na academia, música frenética, bem ritmada. No
aeroporto ou na sala de espera do consultório do
dentista, uma trilha sonora suave, tranquila. Essas
escolhas não são feitas por acaso. Mais que
simples fundos musicais, esses são exemplos de
música funcional.

Presente em muitos ambientes coletivos, esse
tipo de música é praticamente imperceptível – as
pessoas o ouvem quase sem perceber – e possui
objetivos definidos, como retardar a fadiga ou
melhorar a produtividade de trabalhadores e
estudantes e o desempenho de atletas, por exemplo.

(Folha de S.Paulo.)

CANÇÕES E MOMENTOS
Milton Nascimento/Fernando Brant

Há canções e há momentos
eu não sei como explicar
em que a voz é um instrumento
que eu não posso controlar

ela vai ao infinito
ela amarra todos nós
e é um só sentimento
na plateia e na voz

há canções e há momentos
em que a voz vem da raiz
eu não sei se é quando triste
ou se quando sou feliz

eu só sei que há momento
que se casa com canção
de fazer tal casamento
vive a minha profissão

Um dito popular diz que “quem canta seus
males espanta”. Os musicoterapeutas vão além.
Para eles, apenas escutar a música certa no
momento adequado já provoca efeitos
significativos na mente e no corpo do ouvinte.
Respaldada por ciências como neurologia,
psicologia, fisiologia e a própria música, a
musicoterapia é, como o próprio nome indica, a
aplicação da música (som, ritmo, melodia e
harmonia) com finalidades terapêuticas.

(Gianpiero Gasparini – para a Folha de S.Paulo.)
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Rascunho

(https://www.bluebus.com.br/infografico-traz-dados-atualizados-sobre-o-consumo-de-radio-no-brasil/)
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Ano/Classe _____________________________________ Data _________________________

Matrícula – 

Com base nos textos lidos e em suas reflexões, escreva uma crônica reflexiva sobre o seguinte tema:
Música: imprescindível para o ser humano?
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84
Palavras-chave:

Campo semântico • Polissemia 

• Família léxica

Campo semântico (área semântica, campo

nocional, cam po associativo ou ainda campo de

significação) é a designação que se dá ao conjunto de
palavras que têm em comum algum elemento de sentido.

Exemplo: sol, pérola, diamante, faísca, chama, raio
são palavras que compõem um campo semântico defi -
nido pelo sentido de “brilho”.

O fato de dizermos que certas palavras pertencem a
um campo semântico deter mi nado não significa que
elas sejam sinônimas necessariamente.

Um grupo de palavras pertence a uma família léxica

quando o lexema (parte da palavra que contém o signi -
ficado básico) é comum a todas.

As palavras que pertencem a uma família léxica são
chamadas cognatas.

Exemplo 1: Exemplo 2:

Agricultura Felicidade

Agrícola Felicitação

Agricultor Felizardo

Agrário Felizmente

Agropecuário Feliz

Exercícios Propostos

Texto para os testes � e �.

� (UERJ) – As palavras que compõem o título – O suor e a
lágrima – são usadas fora de seu campo de significação
próprio, adquirindo, no texto, significação figu rada. As
possíveis interpretações para o sentido figurado observado,
respectivamente, nas pala vras suor e lágrima são
a) aflição – alívio. b) medo – reprovação.
c) dor – condescendência. d) exploração – remorso.
e) tormento – aflição.

� (UERJ) – Na composi ção da narrativa, certos elementos
linguísticos explicitam circunstâncias diversas, imprimindo
coerência ao texto. O fragmento que apresenta um desses
elementos sublinhado e a circuns tância por ele expressa é:
a) “Ofereceu-me o jornal que eu já havia lido” (l. 16) – tempo
b) “executou com maestria aqueles movi men tos rápidos em

torno da biqueira,” (l. 20-21) – finalidade
c) “Nunca tive sapatos tão brilhantes,” (l. 27) – modo
d) “tudo o que eu viesse a precisar nos restos dos meus dias.”

(l. 30-31) – lugar
e) “Tive vergonha daquele brilho humano, salgado como

lágrima” (l. 35-36) – causa

O SUOR E A LÁGRIMA

Fazia calor no Rio, 40 graus e qualquer coisa, quase
41. No dia seguinte, os jornais diriam que fora o mais
quente deste verão que inaugura o século e o milênio.
Cheguei ao Santos Dumont, o voo estava atrasado, decidi

5 engraxar os sapa tos. Pelo menos aqui no Rio, são raros
esses engraxates, só existem nos aero portos e em
poucos lugares avulsos.

Sentei-me naquela espécie de ca dei ra canônica, de
coro de abadia pobre, que também pode parecer o trono 

10 de um rei desolado de um reino desolante.
O engraxate era gordo e estava com calor – o que

me pareceu óbvio. Elogiou meus sapatos, cromo
italiano, fabricante ilustre, os Rosseti. Uso-o pouco, em
parte para poupá-lo, em parte porque quando posso estou

15 sempre de tênis.
Ofereceu-me o jornal que eu já havia lido e começou

seu ofício. Meio careca, o suor encharcou-lhe a testa e a
calva. Pe gou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos
e  com  ele  enxugou  o  próprio suor, que era abundante.

20 Com o mesmo pano, executou com maestria
aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas
a todo instante o usava para enxugar-se – caso contrário,
o suor inundaria o meu cromo italiano.

E foi assim que a testa e a calva do valente filho do 
25 povo ficaram manchadas de graxa e o meu sapato

adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio.
Nunca tive sapatos tão brilhantes, tão dignamente suados.

Na  hora  de  pagar,  alegando  não  ter  no ta  menor,
deixei-lhe um troco generoso. Ele me olhou espantado,  

30 retribuiu a gor jeta me desejando em dobro tudo o que eu
viesse a precisar nos restos dos meus dias.

Saí daquela cadeira com um baita sentimento  de
culpa.  Que  diabo,  meus sapatos não estavam tão sujos
assim, por míseros tostões, fizera um filho do povo suar 

35 para ganhar seu pão. Olhei meus sapatos e tive
vergonha daquele brilho humano, salgado como lágrima.

(CONY, Carlos Heitor. 
Folha de S. Paulo, 19/2/2001.)
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Texto para o teste �.

� Não é raro que ocor ram relações entre campos semânticos
dife ren tes, por vezes sutis, outras vezes bastante visí veis. No caso
do texto acima, o enunciador utiliza-se de palavras e expres sões
típicas das rotinas espor tivas, mas originalmente empregadas
a) nos discursos políticos.
b) na arte culinária.
c) nas estratégias bélicas.
d) nas ciências sociais relativas ao esporte.
e) nas estratégias de comunicação

� (UNAERP)

Observando o quadro acima, pode-se dizer que a economia,
muitas vezes, apropria-se dos termos de outros campos
semânticos. Nesse caso, usa, para descrever seu trabalho, o
campo semântico da
a) informática e da família.
b) eletrônica.
c) hidráulica.
d) mecânica de automóveis.
e) eletricidade.

Texto para as questões de � a �.

� Que nexo gramatical promove a comparação entre
“palavras que ninguém emprega” com “velhas cadu cas num
asilo”?

� Qual o campo semântico predominante no texto?

� A que expressão do texto refere-se o trecho “Às vezes
uma que outra se escapa e vem luzir-se desden ta damente, em
público, nalguma oração de paraninfo”?

	 Que figura de linguagem está presente na resposta à
ques tão anterior, considerando que um ente inani mado foi
animado pela expressão “uma que outra se escapa”?

� A expressão “pobre velhinho” refere-se a quem?

Aproveitando-se do descuido da defesa adversária, os
dois atacantes partiram para o contra-ataque fulminante,
que resultaria no único e decisivo gol da partida. Criticado
pela demora em fazer as substituições, o técnico alegou
que havia previsto as reações rápidas como parte da
estratégia, ainda durante os treinamentos. Agora dispostos
a comemorar a vitória, parecem ter se esquecido de que
alguns descuidos, em diversos momentos da partida, por
pouco não lhes causaram a derrota.

TRISTE HISTÓRIA

Há palavras que ninguém emprega. Apenas se encon -
tram nos dicionários como velhas caducas num asilo.

Às vezes uma que outra se escapa e vem luzir-se
desden ta  damente, em público, nalguma oração de para -
ninfo. Pobres velhinhas... Pobre velhinho!

(Mário Quintana)
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� (UNAERP) – “Os caçadores de cabeça” é título de uma
reportagem de Veja, 14 de março de 2001, p. 57. A palavra
cabeça, entre outras, pode tornar-se ambígua fora do contexto
em que se encontra. No texto da reportagem, en tende-se que
a palavra foi usada como parte superior do corpo. Nas frases
abaixo, encon tram-se outros significados:
— O prof. Paulo é uma das maiores cabeças desta
Universidade.
— Em sua fazenda há duzentas cabeças para corte.
— Não tenho cabeça para pensar nisso agora.
— O cabeça do movimento é um membro do sindicato.

Assinale o processo semântico em que se constitui a
ocorrência acima explicitada.
a) Homonímia = propriedade de duas ou mais formas, intei -

ramente distintas pela significação, terem a mesma estru tu -
ra fonológica.

b) Antonímia = o fato de palavras estabele cerem entre si uma
relação contrária ou, por extensão, relação de
complementa ridade.

c) Paronímia = o fato de haver palavras pare cidas na forma e
diferentes no significado.

d) Polissemia = o fato de haver uma só forma com mais de um
significado unitário pertencen tes a campos semânticos dife -
rentes.

e) Sinonímia = o fato de haver mais de uma palavra com
semelhante significação.

 (UNIFESP) – Examine a tira.

(Folha de S.Paulo, 26.12.2011.)

O efeito de humor na situação apresentada decorre do fato de
a perso nagem, no segundo quadrinho, considerar que
“carinho” e “caro” sejam vocábulos
a) derivados de um mesmo verbo.
b) híbridos.
c) derivados de vocábulos distintos.
d) cognatos.
e) formados por composição.

� Encontre as palavras que pertençam ao campo se mân tico
de sol.

R E I U S C E U S

A S T R O O F H A

I L B A R C O E L

O A G O L A S O C

C L A R I D A D E

L U A A M P O P N

M Z D C O R D A T

P R A I A T M A R

V E L A X F O G O
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Módulos

23 – José de Alencar: Iracema – descrição da heroína

24 – José de Alencar: Iracema – a separação dos amantes

25 – José de Alencar: Iracema – aculturação

26 – Castro Alves: poesia social – “Navio Negreiro”

27 – Castro Alves: poesia lírica – “O Gondoleiro do Amor”

28 – Alencar urbano: Senhora

PORTUGUÊS: 
ROMANTISMO NO BRASIL

23

Palavras-chave:
José de Alencar: Iracema –
descrição da heroína

• Prosa romântica
• Romance indianista

• Prosa poética

José de Alencar

�

Compare estes dois enun ciados:

I. Iracema, apresentada como “a virgem dos lábios de mel”,
encarnou a própria terra coloni zada, a natureza que generosamente
se revelou ao homem branco e por ele se sacrificou.

II. Iracema, a virgem dos lábios de mel, flechou o guerreiro, mas lhe
saiu o tiro (digamos assim) pela culatra: perdeu seu povo, sua casa e
o próprio namorado, acabando uma palmeira que ficou a ver navios.

Ambos os enunciados referem-se ao romance Iracema, de José de
Alencar. É correto afirmar que
a) I revela a intenção de destruir um mito na cionalista.
b) I e II são paródias do famoso romance ro mântico.
c) apenas II interpreta corretamente a intenção do romancista.
d) apenas I interpreta corretamente a intenção do romancista.
e) I e II são igualmente objetivos.
Resolução

No enunciado II, não há familiaridade com Ira cema, de José de Alencar.
O autor do trecho, ao enfa tizar os aspectos negativos do encontro
entre a índia Iracema e o branco Martim, afasta-se da intenção de José
de Alencar, que consistia na proposta de uma explicação feliz do
contato entre os primeiros habitantes do país e o colo nizador luso.
Resposta: D

� (FUVEST – MODELO ENEM) – Em um poema escrito em louvor
de Iracema, Manuel Bandeira afirma que, ao compor esse livro, Alencar

(...) escreveu o que é mais poema
Que romance, e poema menos
Que um mito, melhor que Vênus.

Segundo Bandeira, em Iracema,
a) Alencar parte da ficção literária em direção à nar rativa mítica,

dispensando referências a coor de nadas e personagens históricas.
b) o caráter poemático dado ao texto predo mina sobre a narrativa em

prosa, sendo, por sua vez, superado pela constituição de um mito
literário.

c) a mitologia tupi está para a mitologia clás sica, predominante no
texto, assim como a prosa está para a poesia.

d) ao fundir romance e poema, Alencar, invo lun tariamente, produziu
uma lenda do Ceará, superior à mitologia clássica.

e) se estabelece uma hierarquia de gêneros literários, na qual o termo
superior, ou domi nante, é a prosa romanesca, e o termo inferior, o mito.

Resolução

Iracema é uma obra geralmente incluída no gênero romance, embora o
próprio autor a tenha classificado como lenda (seu subtítulo é “lenda do
Ceará”). Sendo notório o caráter poético da linguagem em que foi
composta a narrativa, para Bandeira, o teor poético do livro é mais
relevante que sua classificação genérica como romance; e, acima de
sua feição poética, está sua índole mítica, isto é, sua natureza de lenda.
Resposta: B

Exercícios Resolvidos
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Iracema é um romance poético que desenvolve uma
antiga lenda sobre a colonização do Ceará, terra do autor, José
de Alencar. A ação, centrada no encontro/desencontro entre o
europeu e o nativo brasileiro, envolve a rivalidade entre as
tribos tabajara e pitiguara. Martim é português, branco e
civilizado; Iracema, a bela selvagem tabajara que foge com ele
para o litoral, representa a América virgem e ingênua, cativa e
dominada.

Texto para os testes de � a �.

� (MODELO ENEM) – José de Alencar foi quem consolidou
o romance romântico brasileiro, pretendendo dar-lhe um
caráter autenticamente nacional. Como se vê no texto
transcrito, esse objetivo é alcançado, pois o autor utiliza como
recurso
a) a versão simplificada da língua portuguesa.
b) o léxico do aborígene brasileiro.
c) o destaque a uma personagem indígena jovem.
d) a descrição de uma natureza nobre e idealizada.
e) um estilo em que se sobressai a prosa poética.

� (MODELO ENEM) – Alencar quer dar a Iracema a feição
de uma lenda contada por um índio. Por isso, para respeitar o
que entende como a estrutura do pensamento do selvagem, o
autor utiliza reiteradamente na descrição da heroína figuras de
linguagem como
a) a antítese e o paradoxo. 
b) a comparação e a metáfora.
c) a hipérbole e o eufemismo.
d) a aliteração e a elipse.
e) o símile e a ironia.

� (MODELO ENEM) – No Romantismo, é comum que o
poeta ou o prosador estabeleça uma conexão entre a
personagem e a natureza em que ela está inserida. Em
Iracema, essa relação assume um caráter
a) conflitante, uma vez que Iracema é racional, enquanto a

natureza é instintiva.
b) divergente, já que a heroína é ativa e a paisagem mantém-

se passiva.
c) harmonioso, pois a natureza é amável e compatível com a

protagonista.
d) conflituoso, em virtude de a natureza ser mais rude que a

personagem.
e) equilibrado, por haver uma harmonia entre razão e emoção.

Além, muito além daquela serra, que ainda azula no
horizonte, nasceu Iracema. 

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os
cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que
seu talhe de palmeira. 

O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a
baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. 

Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem
corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua
guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu,
mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a
terra com as primeiras águas. 

Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da
floresta. Banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais
fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia
silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos.
Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto.

(José de Alencar, Iracema, cap. II)

Exercícios Propostos
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� (MODELO ENEM) – O texto em análise é o momento em
que o narrador se dedica a descrever a heroína, Iracema. Para
que o perfil que se compõe dessa personagem,
engrandecedor, acabe também enaltecendo a terra que ela
representa, o autor utiliza como estratégia 
a) a vinculação da indígena às mulheres das cantigas de amor. 
b) a exageração de caracteres que denotem medo e

fragilidade.
c) a seleção de vocábulos que conotem tendência ao

aculturamento.
d) a exacerbação da índole rude e selvagem da figura

ameríndia.
e) a associação da protagonista a elementos da natureza

brasileira.

Texto para os testes de � a 	.

� (MODELO ENEM) – O trecho apresentado é bastante
simbólico, pois representa o primeiro contato do índio
(Iracema) com o colonizador luso no século XVII (Martim), ou
seja, do selvagem com o civilizado. Essa relação inicial já deu
sinais de seu caráter tenso, pois indica quebra de uma
ambientação paradisíaca, conforme se nota no trecho
a) “Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta”.
b) “Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra”.
c) “Diante dela e todo a contemplá-la”.
d) “Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema”.
e) “O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe”.

� (MODELO ENEM) – Quem aparece diante de Iracema é
Martim, que passa a ser chamado de guerreiro branco. Apesar
de esse epíteto indicar um caráter bélico, seu comportamento
é marcado já de início pelo saudosismo da pátria, o que fica
representado no trecho
a) “Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar”.
b) “nos olhos o azul triste das águas profundas”.
c) “ignotas armas e tecidos ignotos”.
d) “Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido”.
e) “Sofreu mais d’alma que da ferida”.

Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta.
Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra; sua vista
perturba-se. 

Diante dela e todo a contemplá-la, está um guerreiro
estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da
floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o
mar; nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas
armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. 

Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha
embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na
face do desconhecido. 

De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da
espada; mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na
religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e
amor. Sofreu mais d’alma que da ferida. 

O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o
sei eu. Porém a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba, e
correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. 

A mão que rápida ferira, estancou mais rápida e
compassiva o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou
a flecha homicida: deu a haste ao desconhecido, guardando
consigo a ponta farpada.

(José de Alencar, Iracema, cap. II)

334 PORTUGUÊS
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� (MODELO ENEM) – O trecho em análise mostra um
choque cultural que se dá não apenas pela oposição entre o
caráter ativo de Iracema e a índole passiva de Martim, mas
também na concepção que o texto permite inferir que em cada
etnia, na visão de Alencar,
a) o elemento instintivo é associado não só à irracionalidade da

cultura indígena, como também à irracionalidade da cultura
europeia.

b) a figura feminina é dotada de sensualidade na cultura
indígena e é reprimida no amor na cultura europeia.

c) a personagem feminina é apresentada como aguerrida na
cultura indígena e como meiga na cultura europeia.

d) o elemento feminino age de maneira clara na cultura
indígena e de maneira dissimulada na cultura europeia.

e) a identidade feminina é apontada como idealizada, por ser
indígena, e a masculina como vilã, por ser civilizada.

	 (MODELO ENEM) – Alencar debruçou-se sobre diversos
textos a respeito dos costumes indígenas, principalmente os
escritos durante as primeiras eras de nossa colonização pelos
cronistas europeus que estiveram no Brasil no século XVI.
Graças a esses estudos, soube retratar com alguma fidelidade
costumes ameríndios, como o de Iracema quebrando a flecha
e entregando-a a Martim, o que significa
a) convite para que entrem em combate.
b) admissão de que se sentira atraída.
c) desejo de fazer as pazes com o guerreiro.
d) confissão de que o ferira sem querer.
e) reconhecimento de superioridade do oponente.

Iracema (1909), de Antônio Parreiras (1860-1937). Óleo sobre tela, 60,5 x 93 x 2 cm, Museu de Arte
de São Paulo (MASP). – Fotografia: Alamy/Fotoarena.

“Seus olhos viram a seta 
do esposo fincada no chão, 
o goia mum trespassado, 
o ramo partido, e 
encheram-se de pranto.
— Ele manda que Iracema 
ande para trás, como o 
goiamum, e guarde sua 
lembrança, como o maracujá 
guarda sua flor todo o tempo 
até morrer.”
(Iracema, cap. XXVI)
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Texto para os testes � e �.

� (MODELO ENEM) – Chico Buarque estabelece, em
“Iracema Voou”, uma relação de intertextualidade com
Iracema, de José de Alencar. Esse processo ocorre não apenas
pelo fato de as protagonistas de cada obra terem o mesmo
nome, mas também pela explicitação de um jogo sonoro que
se encontra implícito na obra de Alencar e que serve para
integrar a personagem ao seu meio. No texto de Chico
Buarque, esse procedimento é explícito pelo emprego da/do
a) métrica, por meio da qual se imita o ritmo do batuque do

canto de guerra indígena.
b) coloquialismo, por meio do qual se retrata o caráter primitivo

da personagem principal.

c) onomatopeia, por meio da qual a sequência de sons imita a
agitação do trabalho de Iracema.

d) anagrama, por meio do qual as mesmas letras são
recombinadas para gerar uma nova palavra. 

e) aliteração, por meio da qual a repetição de consoantes
simboliza a feição rude da protagonista.

� (MODELO ENEM) – No livro de Alencar, Iracema,
protagonista idealizada, acaba servindo para engrandecer o
país que representa: o Brasil. A canção de Chico Buarque,
como é comum a boa parte da produção artística do século XX,
faz uma releitura da tradição nacional, o que se percebe pelo
fato de Iracema
a) ter responsabilidade por uma bebida nobre, o chá.
b) haver abandonado sua pátria em nome do amor.
c) ser uma imigrante pobre e ilegal na América do Norte.
d) assumir uma função tida como feminina em seu meio.
e) desenvolver uma vocação artística sofisticada.

IRACEMA VOOU

Iracema voou
Para a América
Leva roupa de lã
E anda lépida
Vê um filme de quando em vez
Não domina o idioma inglês
Lava chão numa casa de chá
Tem saído ao luar
Com um mímico
Ambiciona estudar
Canto lírico
Não dá mole pra polícia
Se puder, vai ficando por lá
Tem saudade do Ceará
Mas não muita
Uns dias, afoita
Me liga a cobrar

É Iracema da América

(Chico Buarque, “Iracema Voou”.
MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.

Todos os direitos reservados.)

JOSÉ Martiniano DE ALENCAR (1829-1877): Nasceu em Mecejana, Ceará, e era filho
de um senador de mesmo nome filiado ao Partido Liberal. Estudou Direito em São
Paulo e Olinda, entre 1845 e 50, advogando no Rio depois de formado. Sua vida literária
inicia-se com as crônicas no Correio Mercantil e na redação do Diário do Rio de Janeiro,
onde escreve uma série de arti gos críticos sobre o poema A Confederação dos
Tamoios, de Gonçalves de Magalhães, susci tan do uma acesa polêmica, que perturbou
até o imperador D. Pedro II, protetor de Magalhães. Aliás, Alencar foi um dos homens
mais polêmicos da vida cultural brasileira do século XIX: assumiu posições
conservadoras em relação ao problema dos escravos (pregava uma abo li ção gradual,
não total e imediata); polemizou com aqueles que não gostavam de sua arte (Franklin
Távora, nas Cartas a Cincinato, por exemplo); defen deu a prioridade do nacio nalismo
linguístico (o uso da “língua brasileira”) etc. Em 1877, faz uma viagem à Europa para
tratar-se da tuberculose, mas falece no mesmo ano, ao regressar ao Rio de Janeiro.
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24
Palavras-chave:José de Alencar: Iracema –

a separação dos amantes
• Prosa romântica 

• Romance indianista 
• Prosa poética

Exercícios Resolvidos

Textos para o teste �.

Texto 1

Onde vai a afouta jangada, que deixa rápida a costa cearense,
aberta ao fresco terral a grande vela? Onde vai como branca alcíone
buscando o rochedo pátrio nas solidões do oceano? Três entes
respiram sobre o frágil lenho que vai singrando veloce, mar em fora.
Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano;
uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas, e
brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem.

(José de Alencar, Iracema)

Texto 2

O cajueiro floresceu quatro vezes depois que Martim partiu das
praias do Ceará, levando no frágil barco o filho e o cão fiel. A jandaia
não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora. O
primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria. Havia
aí a predestinação de uma raça?

(José de Alencar, Iracema)

� (PUC-SP – MODELO ENEM) – Ambos os textos apresentam
índices do que poderia ter acontecido no enredo do romance, já que
constituem o começo e o fim da narrativa de Alencar. Desse modo, é
possível presumir que o enredo apresenta
a) o relacionamento amoroso de Iracema e Martim, a índia e o

branco, de cuja união nasceu Moacir, e que alegoriza o processo
de conquista e colonização do Brasil. 

b) as guerras entre as tribos tabajara e pitiguara pela conquista e
preservação do território brasileiro contra o invasor estrangeiro. 

c) o rapto de Iracema pelo branco português Martim como forma de
enfraquecer os adversários e levar a um pacto entre o branco
colonizador e o selvagem dono da terra.

d) a vingança de Martim, desbaratando o povo de Iracema, por ter
sido flechado pela índia dos lábios de mel em plena floresta e ter-se
tornado prisioneiro de sua tribo.

e) a morte de Iracema, após o nascimento de Moacir, e seu
sepultamento junto a uma car naú ba, na fronde da qual canta ainda
a jandaia.

Resolução

O enredo de Iracema relata alegoricamente a formação do povo
brasileiro. Iracema, a índia, apaixona-se por Martim, o colonizador
portu guês; e desse amor nasce Moacir, o primeiro cearense e,
simbolicamente, nosso povo.
Resposta: A

Texto para o teste �.

A alvorada abriu o dia e os olhos do guerreiro branco. A luz da
manhã dissipou os sonhos da noite, e arrancou de sua alma a
lembrança do que sonhara. Ficou apenas um vago sentir, como fica
na mouta o perfume da flor que o vento da serra desfolha na
madrugada. 

Não sabia onde estava. 
À saída do bosque sagrado encontrou Iracema: a virgem reclinava

num tronco áspero do arvoredo; tinha os olhos no chão; o sangue
fugira das faces; o coração lhe tremia nos lábios, como gota de
orvalho nas folhas do bambu. 

Não tinha sorrisos, nem cores, a virgem indiana; não tem
borbulhas, nem rosas, a acácia que o sol crestou; não tem azul, nem
estrelas, a noite que enlutam os ventos. 

— As flores da mata já abriram aos raios do sol; as aves já cantaram:
disse o guerreiro. Por que só Iracema curva a fronte e emudece? 

A filha do Pajé estremeceu. Assim estremece a verde palma,
quando a haste frágil foi abalada; rorejam de espanto as lágrimas da
chuva, e os leques ciciam brandamente. 

— O guerreiro Caubi vai chegar à taba de seus irmãos. O
estrangeiro poderá partir com o sol que vem nascendo. 

— Iracema quer ver o estrangeiro fora dos campos dos tabajaras;
então a alegria voltará a seu seio.

(José de Alencar, Iracema)

� (MODELO ENEM) – Como romance, Iracema tem uma estrutura
linguística montada de maneira a apresentar uma narrativa, no caso
uma história de amor que relataria a origem do Ceará — e, por
extensão, do Brasil. Mas a sua linguagem é trabalhada de maneira
expressiva, de forma a constituir uma prosa poética, como atesta o
texto acima, pois
a) o tema da vassalagem amorosa está subentendido na relação

entre a alvorada e a luz da manhã.
b) o conflito entre o mundo interior e a natureza simboliza a

discrepância entre a heroína e seu meio.
c) a personagem movida pelo lado racional metaforiza a figura do

narrador controlando a trama.
d) o texto apresenta variados recursos estilísticos, de maneira a

chamar a atenção para sua construção.
e) a ideia da evasão para a morte como solução para frustrações

amorosas é desenvolvida de forma subliminar.
Resolução

Chega-se facilmente à alternativa d pela exclu são das demais, visto
que estas apresentam elementos ausentes do texto transcrito. Por
outro lado, a “prosa poética” é característica central na obra Iracema,
de José de Alencar.
Resposta: D
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Exercícios Propostos

Texto para as questões de 
 a �.

1 – Aljava: estojo sem tampa onde se transportam setas. 
2 – Goiamum: caranguejo.
3 – Flor da lembrança: os primeiros missionários aqui chegados viram
na flor do maracujá inúmeras simbologias: sua forma lembra uma coroa
(a de espinhos, usada por Jesus); sua cor, roxa, é associada à liturgia
da paixão de Cristo (o nome dessa fruta em outras línguas é
curiosamente “fruta da paixão”: “passion fruit” em inglês, “fruit de la
passion” em francês e “fruta de la pasión” em espanhol); seus três
estigmas foram associados aos cravos que prenderam o Nazareno na
cruz, assim como suas cinco anteras representam as cinco chagas e as
gavinhas, o açoite. Por causa de todos esses elementos, surgiu a
crença de que essa flor foi criada por Deus para que o homem sempre
se lembrasse do martírio de Cristo.


 Quando Martim e Poti partem para a guerra, Martim
mostra-se aflito. Por quê?

Caminhando, caminhando, chegaram os guerreiros à
mar gem de um lago (...).

O cristão parou de repente e voltou o rosto para as
bandas do mar; a tristeza saiu de seu coração e subiu à fronte.

(...)
— Queres tu que Iracema te acompanhe (...)?
— Nós vamos combater seus irmãos. A taba dos

pitiguaras não terá para ela mais que tristeza e dor. A filha
dos tabajaras deve ficar.

— Que esperas então?
— Teu irmão se aflige porque a filha dos tabajaras pode

ficar triste e abandonar a cabana, sem esperar por sua volta.
Antes de partir ele queria sossegar o espírito da esposa.

Poti refletiu:
— As lágrimas da mulher amolecem o coração do

guerreiro, como o orvalho da manhã amolece a terra.
— Meu irmão é um grande sabedor. O esposo deve

partir sem ver Iracema.
O cristão avançou, Poti mandou-lhe que esperasse; da

aljava1 de setas que Iracema emplumara de penas verme -
lhas e pretas e suspendera aos ombros do esposo, tirou
uma.

O chefe pitiguara vibrou o arco; a seta rápida atravessou
um goiamum2 que discorria pelas margens do lago; só parou
onde a pluma não a deixou mais entrar.

Fincou o guerreiro no chão a flecha, com a presa
atraves sada (...).

— Podes partir. Iracema seguirá teu rasto; chegando
aqui, verá tua seta e obedecerá à tua vontade.

Martim sorriu e, quebrando um ramo de maracujá, a flor
da lembrança3, o entrelaçou na haste da seta e partiu enfim
seguido por Poti.

Breve desapareceram os dois guerreiros entre as
árvores. (...) Iracema inquieta veio pela várzea, seguindo o
rasto do esposo (...)

Seus olhos viram a seta do esposo fincada no chão, o
goia mum trespassado, o ramo partido, e encheram-se de
pranto.

— Ele manda que Iracema ande para trás, como o
goiamum, e guarde sua lembrança, como o maracujá guarda
sua flor todo o tempo até morrer.

A filha dos tabajaras retraiu os passos lentamente, sem
volver o corpo, nem tirar os olhos da seta de seu esposo;
depois tornou à cabana. Aí sentada à soleira, com a fronte
nos joelhos, esperou, até que o sono acalentou a dor em seu
peito.

(José de Alencar, Iracema, cap. XXVI)

(...) 
Desde então, à hora do banho, em vez de buscar a lagoa

da beleza, onde outrora gostara de nadar, caminhava para
aquela que vira seu esposo abandoná-la. Sentava-se junto à
flecha, até que descia a noite; então recolhia-se à cabana.

Tão rápida partia de manhã, como lenta voltava à tarde.
Os mesmos guerreiros que a tinham visto alegre nas águas
da Porangaba, agora, encontrando-a triste e só, como a garça
viúva na margem do rio, chamavam aquele sítio de
Mecejana, que significa a abandonada.

(...) 

(José de Alencar, Iracema, cap. XXVI)
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� Poti é de opinião que Martim deveria voltar para se
despedir de Iracema?

� (MODELO ENEM) – A comunicação pode se manifestar
por outros códigos além do verbal. É por isso que, em uma
situação em que não existe a escrita, a mensagem deixada
para Iracema emprega o código visual por meio de uma figura
de linguagem que se baseia na
a) oposição, em que as qualidades dos aborígenes servem de

modelo a serem evitados.
b) equivalência, em que a inferioridade de animais e plantas se

projeta em Iracema.
c) similaridade, em que os atributos que caracterizam a

natureza são associados conotativamente a outra situação. 
d) contiguidade, em que as ações do universo masculino são

passadas para o universo feminino. 
e) comparação, em que as qualidades do contexto humano

são superiores às do contexto vegetal.

339PORTUGUÊS

ALUNO_C4_1A_PORT_SP_GK_2021.qxp  23/08/2021  15:22  Página 339



340 PORTUGUÊS

Observe a imagem a seguir e responda às questões � e �.

� Nesse quadro famoso, que fez com que seu autor fosse
agraciado em 1884 com o título de Oficial da Ordem Rosa,
Iracema aparece diante da mensagem deixada por Martim.
Que atitude é tomada pela protagonista na sequência ao
episódio enfocado?

� Transcreva o trecho do capítulo XXVI que indica que
Iracema compreendeu a mensagem deixada por Martim.

� (MODELO ENEM) – Alencar apresenta dois topônimos
(nomes de lugar) ligados a diferentes cotidianos de Iracema:
Porangaba e Mecejana. Além de oferecer a etimologia desses
topônimos, o autor obedece ao costume comum no
Romantismo de 
a) valorizar o caráter primitivo da realidade nacional.
b) contrapor o ambiente selvagem ao civilizado.
c) igualar a língua portuguesa ao falar indígena.
d) associar a personagem à natureza que a envolve.
e) enaltecer o passado histórico remoto brasileiro.

Iracema (1884), de José Maria 
de Medeiros (1849-1925).
Óleo sobre tela, 168 x 255 cm, Museu
Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. 
– Fotografia: akg-images / Album / Fotoarena.
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25
Palavras-chave:José de Alencar: 

Iracema – aculturação
• Prosa romântica 

• Romance indianista
• Prosa poética

Exercícios Resolvidos

Textos para o teste �.

Texto 1 

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais
negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de pal meira. 

O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha
recendia no bosque como seu hálito perfumado. 

Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão
e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande
nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde
pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. 

(José de Alencar, Iracema) 

Texto 2 

Era a sobrinha de Dona Maria já muito desenvolvida, porém que,
tendo perdido as graças de menina, ainda não tinha adquirido a beleza
de moça: era alta, magra, pálida; andava com o queixo enterrado no
peito, trazia as pálpebras sempre baixas e olhava a furto; tinha os
braços finos e compridos; o cabelo, cortado, dava-lhe apenas até o
pescoço e, como andava mal penteada e trazia a cabeça sempre baixa,
uma grande porção lhe caía sobre a testa e olhos, como uma viseira.

(Manuel Antônio de Almeida, 

Memórias de um Sargento de Milícias) 

� (PUC-SP – modificado – MODELO ENEM) – Os excertos acima
foram extraídos de duas das mais importantes obras do Romantismo
brasileiro. Comparando-os, é correto afirmar que o texto 2
a) confirma o novo padrão de descrição da personagem protagonista

feminina, tomando como modelo o texto 1. 
b) exemplifica a afirmação de que o romance do qual faz parte estava

em descompasso com o Romantismo.
c) revela o gosto romântico em transgredir paradigmas, chegando a

influenciar a prosa indianista de José de Alencar.
d) justifica o costume romântico de apresentar um perfil idealizado

da personagem, o que confirma o texto 1.
e) demonstra como a criatividade romântica abria caminho para uma

protagonista de caráter anti-heroico.
Resolução

No texto 2, diferentemente do texto 1, a personagem feminina é
descrita sem a característica idealização romântica. Por esse aspecto,
entre outros, afirma-se que Memórias de um Sargento de Milícias
estava em “descompasso com os padrões e o tom” do Romantismo
típico.
Resposta: B

Texto para os testes � e �.

Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia
nas frondes da carnaúba;  

Verdes mares que brilhais como líquida es me ralda aos raios do sol
nascente, perlon gan do as alvas praias ensombradas de coqueiros;

Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa para
que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas.

(José de Alencar, Iracema) 

� (MODELO ENEM) – O trecho acima é o início do romance
Iracema. Ele é prova de que, já no início, essa obra se caracteriza
como prosa poética, porque
a) utiliza metáforas que valorizam os elementos noturnos.
b) usa linguagem que mantém a objetividade na descrição.
c) apresenta narrador que lamenta a proximidade da morte.
d) emprega construções que destacam a sonoridade do texto.   
e) enuncia discurso que critica as agressões da natureza.
Resolução

É nítido no trecho o trabalho com a sonoridade, por meio de
assonâncias (repetição do som de vogal, no caso, por exemplo, do
/ai/: “jandaia”, “brilhais”, “raios”, “praias”, “serenai”, “alisai”) e
aliterações (repetições de som de consoante, no caso, por exemplo,
do /l/: “natal”, “esmeralda”, “alvas”). A poeticidade também é
garantida por meio de outros recursos, como a construção de
imagens carregadas de subjetividade, como o mar sendo
personificado (o narrador conversa com o elemento marítimo para
que este acalme suas águas) e comparado à esmeralda. 
Resposta: D

� (PUC-SP) – No texto apresentado, o uso repetido da expressão
“ver des mares” e os verbos “serenai” e “alisai”, in di ca dores de ação
do agente natural, imprimem ao trecho um tom poético apoiado em
duas figuras de linguagem. São elas a/o:
a) anáfora e a prosopopeia.
b) pleonasmo e a metáfora.
c) antítese e a inversão.
d) apóstrofe e a metonímia.
e) metáfora e a hipérbole.
Resolução

A anáfora consiste na repetição de uma palavra ou grupo de palavras
no início de duas ou mais frases sucessivas, como ocorre no trecho
transcrito com a expressão “verdes mares”. A prosopopeia ou
personificação consiste em atribuir características de seres animados
a seres inanimados (“serenai” e “alisai”).
Resposta: A
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1 – Quati: mamífero da América do Sul, de cauda listrada. 
2 – Anajê: gavião-carijó. 
3 – Majoí: andorinha. 
4 – Araçoia: saiote de penas de arara. 
5 – Trançar: fazer.


 (MODELO ENEM) – No episódio apresentado acima,
Martim recebe diferentes desenhos em diversas partes do seu
corpo. Tais desenhos têm, no contexto do livro, o seguinte
significado:
a) a capacidade de povos diversos construírem uma cultura

única.
b) a maneira como o europeu foi corrompido por causa do

contato com o índio.  
c) a contribuição do Cristianismo para a mudança dos hábitos

do ameríndio. 
d) a extensão ao indivíduo de um atributo associado ao

elemento desenhado.
e) a fusão da cultura indígena, icônica, com a cultura europeia,

letrada.

Texto 1

— Foi costume da raça, filha de Tupã, que o guerreiro
trouxesse no corpo as cores de sua nação. 

Traçavam em princípio negras riscas sobre o corpo, à
semelhança do pelo do quati1, de onde procedeu o nome
dessa arte da pintura guerreira. Depois variaram as cores, e
muitos guerreiros costumavam escrever os emblemas de
seus feitos. 

O estrangeiro, tendo adotado a pátria da esposa e do
amigo, devia passar por aquela cerimônia, para tornar-se um
guerreiro vermelho, filho de Tupã. Nessa intenção fora Poti
se prover dos objetos necessários. 

Iracema preparou as tintas. O chefe, embebendo as
ramas da pluma, traçou pelo corpo os riscos vermelhos e
pretos, que ornavam a grande nação pitiguara. Depois pintou
na fronte uma flecha e disse: 

— Assim como a seta traspassa o duro tronco, assim o
olhar do guerreiro penetra n’alma dos povos. 

No braço pintou um gavião: 

— Assim como o anajê2 cai das nuvens, assim cai o braço
do guerreiro sobre o inimigo. 

No pé esquerdo pintou a raiz do coqueiro: 

— Assim como a pequena raiz agarra na terra o alto
coqueiro, o pé firme do guerreiro sustenta seu corpo
robusto. 

No pé direito pintou uma asa: 

— Assim como a asa do majoí 3 rompe os ares, o pé veloz
do guerreiro não tem igual na corrida. 

Iracema tomou a rama da pena e pintou uma abelha
sobre folha de árvore; sua voz ressoou entre sorrisos: 

— Assim como a abelha fabrica o mel no coração negro
do jacarandá, a doçura está no peito do mais valente
guerreiro. 

Martim abriu os braços e os lábios para receber corpo e
alma da esposa. 

— Meu irmão é um grande guerreiro da nação pitiguara;
ele precisa de um nome na língua de sua nação. 

— O nome de teu irmão está em seu corpo, onde o pôs
tua mão. 

— Coatiabo! exclamou Iracema. 

— Tu disseste; eu sou o guerreiro pintado; o guerreiro da
esposa e do amigo. 

Poti deu a seu irmão o arco e o tacape, que são as armas
nobres do guerreiro. Iracema havia tecido para ele o cocar e
a araçoia4, ornatos dos chefes ilustres. 

A filha de Araquém foi buscar à cabana as iguarias do
festim e os vinhos de jenipapo e mandioca. Os guerreiros
beberam copiosamente e trançaram5 as danças alegres.
Durante que volviam em torno dos fogos da alegria,
ressoavam as canções.

(José de Alencar, Iracema, cap. XXIV)

Exercícios Propostos
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� (MODELO ENEM) – A pintura que é feita em Martim tem
caráter emblemático, ou seja, serve para simbolizar uma ideia,
uma abstração. No contexto em que está inserida, ela serve
para representar
a) a capacidade de Martim de unir dois povos até então

inimigos.
b) a competência do colonizador em ludibriar o colonizado.
c) a adoção da cultura indígena por parte do guerreiro branco.
d) a volubilidade do europeu diante dos prazeres americanos.
e) a fusão de costumes do primitivo com hábitos do civilizado.

� (MODELO ENEM) – Em Iracema, José de Alencar, em seu
desejo de se manter fiel à perspectiva indígena, deu ao nosso
idioma uma estrutura da língua tupi. Dessa forma, alguns
nomes funcionam como qualificações do ser que designa:
Caubi é o “senhor do caminho”, pois é guia para Martim;
Maranguab é “o grande sabedor da guerra”, pois detém o
conhecimento bélico consultado pelos demais indígenas. Esse
mesmo raciocínio ocorre no novo nome de Martim, Coatiabo,
que significa

a) o valente indígena.

b) o branco assimilado.

c) o europeu aculturado.

d) o guerreiro pintado.

e) o herói compassivo.
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1 – Jetaí: árvore de grande copa. 
2 – Mairi: povoação. 
3 – Sofrer: suportar.                   
4 – Medrar: crescer.

� (MODELO ENEM) – Como se sabe, Alencar procurou
fazer de Iracema uma história contada, levando em
consideração os modos de dizer dos índios. Essa perspectiva é
respeitada, por exemplo, em
a) “O cajueiro floresceu quatro vezes”.
b) “esperava o irmão, que lhe prometera voltar”.
c) “Todas as manhãs subia ao morro”.
d) “Quando seu pé sentiu o calor das brancas areias”.
e) “era o fogo das recordações que ardiam”.

� (MODELO ENEM) – O texto 1 mostra um processo de
aculturação de Martim que, mesmo tendo acontecido
momentaneamente no livro, não tem verossimilhança no
contexto da história do Brasil. O texto 2 é mais condizente com
os processos que se tornaram recorrentes na história do Brasil,
pois apresenta 
a) o elemento europeu abandonando a terra conquistada

assim que conseguiu enriquecer.
b) o indígena adotando a cultura do colonizador, em especial a

língua e a religião. 
c) a fusão de elementos místicos do ameríndio com os do

civilizado, surgindo o sincretismo religioso.
d) a preocupação urgente de fortalecer uma cidade (mairi) para

enfrentar ataques dos estrangeiros, os holandeses.
e) o caráter ganancioso que dominou a mente dos primeiros

colonizadores de exploração no Brasil.

Texto 2

O cajueiro floresceu quatro vezes depois que Martim
partiu das praias do Ceará, levando no frágil barco o filho e o
cão fiel. (...)

(...)
Poti levantava a taba de seus guerreiros na margem do rio

e esperava o irmão, que lhe prometera voltar. Todas as
manhãs subia ao morro das areias e volvia os olhos ao mar,
para ver se branqueava ao longe a vela amiga. 

Afinal volta Martim de novo às terras que foram de sua
felicidade e são agora de amarga saudade. Quando seu pé
sentiu o calor das brancas areias, em seu coração derramou-se
um fogo que o requeimou: era o fogo das recordações que
ardiam como a centelha sob as cinzas. 

Só aplacou essa chama quando ele tocou a terra onde
dormia sua esposa; porque nesse instante seu coração
transudou, como o tronco do jetaí1 nos ardentes calores, e
orvalhou sua tristeza de lágrimas abundantes. 

Muitos guerreiros de sua raça acompanharam o chefe
branco, para fundar com ele a mairi2 dos cristãos. Veio
também um sacerdote de sua religião, de negras vestes,
para plantar a cruz na terra selvagem. 

Poti foi o primeiro que ajoelhou aos pés do sagrado lenho;
não sofria3 ele que nada mais o separasse de seu irmão branco.
Deviam ter ambos um só deus, como tinham um só coração. 

Ele recebeu com o batismo o nome do santo cujo era o
dia e o do rei a quem ia servir, e sobre os dous o seu, na
língua dos novos irmãos. Sua fama cresceu e ainda hoje é o
orgulho da terra, onde ele primeiro viu a luz. 

A mairi que Martim erguera à margem do rio, nas praias
do Ceará, medrou4. Germinou a palavra do Deus verdadeiro
na terra selvagem; e o bronze sagrado ressoou nos vales
onde rugia o maracá. 

(José de Alencar, Iracema, cap. XXXIII)
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� (MODELO ENEM) – José de Alencar insistentemente
adotou em Iracema o ponto de vista do índio, o que tornaria sua
narrativa mais verossímil, mais autêntica. No entanto, esse
ideal parece ter sido traído no texto apresentado, pois o
narrador se mostra eurocêntrico ao 
a) ratificar a prevalência da cultura nativa.
b) considerar o Cristianismo como o que tem o Deus verdadeiro.
c) engrandecer personagens por causa de sua religião.
d) opor valores ameríndios indignos aos valores civilizados.
e) citar as vestes de um sacerdote e a cruz.

� Sobre os textos 2 e 3, leia as afirma ções a seguir e
assinale a alternativa correta.
I. Passados quatro anos, assim que Martim retornou, Poti

converteu-se ao Cris tia nis mo e passou a ter um nome
cristão (Antônio Felipe Ca ma rão). Depois, uniu-se a
Martim para lutar contra os holandeses.

II. De acordo com o texto 2, tanto o deus dos selvagens
como o Deus da religião cristã são verdadeiros, devendo
ambos ser cultuados.

III. No texto 3, os versos iniciais tratam da submissão do índio
aos valores europeus. Note-se que Alencar idealiza o
processo colonizador, mas Oswald de Andrade o critica,
como fica evidente no quarto verso do poema.

IV. No texto 3, os três versos finais podem ser relacionados à
transformação de Martim em Coatiabo, guerreiro
pitiguara. 

Está correto o que se afirma em
a) I e III, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

Felipe Camarão (c. 1874-78), de Victor Meirelles (1832-1903).
Óleo sobre tela, 73 x 59,4 cm, Museu Victor Meirelles, Florianópolis (SC).
– Fotografia: Alamy / Fotoarena.

Assim como José de Alencar, Victor Meirelles, no afã de construção de
nossa identidade nacional, enxergou Poti, aculturado em Antônio
Felipe Camarão, de uma maneira romântica e, portanto, idealizada.
Nessa pintura, o melhor amigo de Martim Soares Moreno (o grande
amor de Iracema) é flagrado em meio à Batalha dos Guararapes,
ocorrida em Pernambuco em 19 de abril de 1648. Nela, os brasileiros
(entre eles Poti, agora Felipe Camarão) derrotaram os holandeses, o
que teve como consequência a expulsão dos batavos do nosso
território. Os dois artistas, dentro de códigos estéticos diferentes,
tornaram essa personagem histórica um símbolo engrandecedor do
povo brasileiro.

Texto 3

ERRO DE PORTUGUÊS

Quando o português chegou 
Debaixo duma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 
O índio tinha despido 
O português 

(Oswald de Andrade)
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26
Palavras-chave:Castro Alves: poesia social –

“Navio Negreiro”
• Condoreirismo

• Poesia abolicionista

Exercícios Resolvidos

Texto para os testes de 
 a �.

Quem são estes desgraçados 

Que não encontram em vós 

Mais que o rir calmo da turba multidão

Que excita a fúria do algoz?

(...)

Ontem plena liberdade, 

A vontade por poder... 

Hoje... cúm’lo de maldade, 

Nem são livres pra morrer...

Prende-os a mesma corrente

— Férrea, lúgubre serpente — fúnebre, que lembra a morte

Nas roscas da escravidão. 

E assim zombando da morte, 

Dança a lúgubre coorte legião

Ao som do açoite... Irrisão!... chicote – zombaria, caçoada

Senhor Deus dos desgraçados! 

Dizei-me vós, Senhor Deus, 

Se eu deliro... ou se é verdade 

Tanto horror perante os céus?!... 

Ó mar, por que não apagas 

Coa esponja de tuas vagas ondas

Do teu manto este borrão? 

Astros! noite! tempestades!

Rolai das imensidades! 

Varrei os mares, tufão!...


 Assinale a alter nativa que apresenta um comentário inadequado

aos versos transcritos.

a) Os ideais liberais, transpostos ao âmbito social, põem de lado o

sentimen talismo ego cêntrico.

b) As palavras são de repúdio à realidade de uma nação que se nutre

da mão de obra escrava.

c) Trata-se da expressão de uma análise racio nal da realidade, cujo

objetivo é envolver e sensibilizar o leitor.

d) Os versos são excelente exemplo da mani festação da repulsa

grandiloquente à escravidão.

e) O eu lírico emprega recursos da ora tória (arte do bem dizer) e

metáforas arrebata do ras e ousadas, de forte impacto

emocional.

Resolução

Não se trata de uma análise racional da reali dade, e o que, de fato,

envolve e sen sibiliza o leitor é justamente a intensidade retórica e o

tom enfático e exaltado, que revelam a indig na ção e o repúdio do eu

lírico, seus senti men tos mais aflorados.

Resposta: C

� (MODELO ENEM) – Para tornar seu texto expressivo, Castro

Alves lança mão de vários recursos linguísticos. Em “o rir calmo da

turba excita a fúria do algoz”, por exemplo, o poeta utiliza

a) a comparação, buscando semelhança entre a turba e o algoz.

b) a sinestesia, provocada pela fusão de sentimentos: calma e fúria.

c) a ironia, revelando o contrassenso entre riso e tranquilidade.

d) a antítese, alcançada pela oposição entre a calma e a fúria.

e) a onomatopeia, obtida pela repetição do fonema consonantal /r/.

Resolução

Há antítese no trecho apresentado no enunciado, pois a expressão

“rir calmo” se opõe a “excita a fúria”.

Resposta: D

� (UNIFESP) – Considere as seguintes afirmações.

I. O texto é um exemplo de poesia carregada de dramaticidade,

própria de um poeta-condor, que mostra conhecer bem as lições

do “mestre” Victor Hugo.

II. Trata-se de um poema típico da terceira fase romântica, voltado

para o engajamento político, em que se destacam a preocupação

social e o tom hiperbólico.

III. É possível reconhecer nesse fragmento, de um longo poema de teor

abolicionista, o gosto romântico por uma poesia de recursos sonoros.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) III, apenas.

d) I e II, apenas. 

e) I, II e III.

Resolução

Castro Alves vincula-se à terceira geração de poetas românticos

brasileiros, influenciada pelo escritor francês Victor Hugo, autor de Os

Miseráveis. Tomado por forte desejo de liberdade, o poeta aborda

questões sociais e desenvolve tema de teor abolicionista, em

linguagem grandiloquente, empregando recursos sonoros, entre os

quais a repetição de sons sibilantes, lembrando o som do chicote a

cortar o ar, em “Ao som do açoite... Irrisão!...”.

Resposta: E

ALUNO_C4_1A_PORT_SP_GK_2021.qxp  23/08/2021  15:22  Página 346



347PORTUGUÊS

Texto para os testes de 
 a �.

1 – O tombadilho é uma superestrutura erguida na popa de um navio;
diz-se também do pavimento dessa superestrutura. 


 (MODELO ENEM) – As palavras e expressões também
organizam a progressão temática de um texto. Nas estrofes
acima, o eu lírico, para resumir a cena trágica que descreve,
utiliza a expressão
a) “sonho dantesco”.
b) “ronda fantástica”.
c) “avermelha o brilho”.
d) “tinir de ferros”.
e) “Legiões de homens negros”.

� (MODELO ENEM) – O texto apresenta flagrantes que
compõem a descrição de um navio negreiro: uma multidão que
chora e se movimenta chicoteada; um delira; outro
enlouquece; há ainda o que, embrutecido pelos martírios, ao
mesmo tempo canta, geme e ri. Essa mistura de cenas
marcadas pelo disparate serve para revelar
a) o poder de resiliência do ser humano.
b) o nível de horror da cena focalizada. 
c) o irracionalismo do Romantismo.
d) a discrepância de culturas.
e) a falta de coerência na estrutura do poema.

IV

Era um sonho dantesco... o tombadilho1 infernal

Que das luzernas avermelha o brilho, clarão, luz muito intensa

Em sangue a se banhar. 
Tinir de ferros... estalar de açoite... 
Legiões de homens negros como a noite,

Horrendos a dançar...

Negras mulheres, suspendendo às tetas
Magras crianças, cujas bocas pretas

Rega o sangue das mães:
Outras moças... mas nuas, espantadas.
No turbilhão de espectros arrastadas, fantasmas

Em ânsia e mágoa vãs!

E ri-se a orquestra, irônica, estridente...
E da ronda fantástica a serpente

Faz doudas espirais... 
Se o velho arqueja... se no chão resvala, arqueia, se curva

Ouvem-se gritos... o chicote estala.
E voam mais e mais...

Presa nos elos de uma só cadeia,
A multidão faminta cambaleia, desequilibra-se

E chora e dança ali!
...............................................................
Um de raiva delira, outro enlouquece...
Outro, que martírios embrutece,

Cantando, geme e ri!

(CASTRO ALVES, A. F. Poesia. 
7. ed. Rio de Janeiro: Agira, 1988. p. 78.)

Exercícios Propostos
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� (MODELO ENEM) – O poema de Castro Alves é marcado
por amplo emprego de figuras de linguagem que trabalham o
aspecto semântico do texto. Além disso, o poeta lança mão
também de figuras ligadas ao campo sonoro, como se percebe
na terceira estrofe, por meio da
a) assonância, em que a reiteração de vogais abertas alude à

movimentação do mar.
b) aliteração, em que a repetição de consoante sugere o som

da risada da orquestra.
c) paronomásia, em que a mistura de vogais e consoantes

representa a luta corporal.
d) prosopopeia, em que a série de seres inanimados ganha

características humanas.
e) onomatopeia, em que a serpente se transforma em

metáfora do chicote opressor. 

Texto para o teste �.

� (MODELO ENEM) – O poema “Navio Negreiro” é um dos
melhores exemplos da terceira geração da poesia romântica
brasileira, chamada condoreira por causa de suas imagens
grandiosas. Atentando para os recursos linguísticos da estrofe
apresentada, como a pontuação expressiva, além das
hipérboles e apóstrofes violentas, percebe-se que essa poesia
deve ser lida de forma  
a) introspectiva, como se o enunciador estivesse sofrendo.
b) enfática, como se o eu lírico estivesse em um palanque.
c) polêmica, como se o poeta estivesse em discussão política. 
d) racional, como se o eu poemático estivesse em um júri.
e) empática, como se o escritor se confundisse com o poeta.

V

Senhor Deus dos desgraçados!
Dizei-me vós, Senhor Deus!
Se é loucura... se é verdade
Tanto horror perante os céus...
Ó mar, por que não apagas
Co’a esponja de tuas vagas
De teu manto este borrão?...
Astros! noite! tempestades!
Rolai das imensidades!
Varrei os mares, tufão!

(CASTRO ALVES, A. F. Poesia. 
7. ed. Rio de Janeiro: Agira, 1988. p. 79.)

348 PORTUGUÊS
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Texto para as questões de � a �.

1 – Andrada: José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838),
considerado o Patriarca da Independência do Brasil em razão de seu
papel decisivo para a emancipação de nosso país.

� (MODELO ENEM) – Castro Alves, como típico integrante
da terceira geração da poesia romântica brasileira, produziu
textos preocupados com questões sociais, entre elas o fim da
escravidão. Para convencer o leitor a aderir à causa
abolicionista, o poeta utiliza como estratégia de persuasão
a) um pensamento dialético, de forma a abordar os lados

opostos que cercam o problema abordado.
b) uma série de estratégias subjetivas, de forma a envolver

emocionalmente o receptor da mensagem.  
c) um tom irônico e até mesmo corrosivo, com o propósito de

envergonhar os que contrariam seu pensamento. 
d) uma enumeração de eventos históricos, de maneira a

reforçar a perenidade de seu ponto de vista.
e) um raciocínio circular, com o intuito de fechar a

argumentação para impedir contestações. 

� (UNESP) – Na 2.a estrofe, o enunciador do texto identifica
o povo a quem pertence a bandeira que está hasteada na
gávea (mastro real) do navio. Tomando por base essa 2.a

estrofe: 
a) Identifique dois sinônimos empregados pelo enunciador em

substituição ao vocábulo “bandeira”. Identifique ainda um
terceiro termo, em sentido metafórico, empregado para
designar e qualificar a mesma bandeira. 

b) Que figura de linguagem é utilizada pelo poeta no 2.° verso
dessa estrofe? Em que consiste essa figura?

VI

Existe um povo que a bandeira empresta
Pra cobrir tanta infâmia e cobardia!... covardia

E deixa-a transformar-se nessa festa
Em manto impuro de bacante fria!... libertina, devassa

Meu Deus! meu Deus! mas que bandeira é esta,
Que impudente na gávea tripudia? sem pudor –

Silêncio. Musa... chora, e chora tanto [mastro – dança

Que o pavilhão se lave no teu pranto!...

Auriverde pendão de minha terra,               bandeira, estandarte

Que a brisa do Brasil beija e balança,
Estandarte que a luz do sol encerra
E as promessas divinas da esperança...
Tu, que da liberdade após a guerra
Foste hasteado dos heróis na lança,
Antes te houvessem roto na batalha,                          rasgado

Que servires a um povo de mortalha!... veste, roupa 

[de cadáver

Fatalidade atroz que a mente esmaga!...
Extingue nesta hora o brigue imundo navio

O trilho que Colombo abriu na vaga,
Como um íris no pélago profundo!...           arco-íris – alto-mar

... Mas é infâmia de mais... Da etérea plaga região celestial

Levantai-vos, heróis do Novo Mundo...
Andrada!1 arranca este pendão dos ares!
Colombo! fecha a porta de teus mares!

S. Paulo, 18 de abril de 1868.

(CASTRO ALVES, A. F. Poesia.
7. ed. Rio de Janeiro: Agira, 1988. p. 83.)
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� (MODELO ENEM) – Castro Alves, como romântico,
apresenta uma forma particular de interpretar a realidade, que
não necessariamente respeita a lógica racional que orienta os
historiadores. Dessa forma, ele faz referência, na terceira
estrofe, a uma “fatalidade atroz” que o atormenta, “que a
mente esmaga”, que é o fato de
a) o comércio escravista ser protegido pelos ingleses, como

se percebe na menção a brigue.
b) a dupla histórica citada ter cometido no Novo Mundo tanto

ações nobres quanto degradantes.
c) o caminho aberto por Cristóvão Colombo ser o mesmo

usado para o transporte de escravos. 
d) a influência política de figuras já há muito tempo mortas

ainda se manifestar na sociedade contemporânea.
e) o povo brasileiro, amante da liberdade, ser o mesmo a se

beneficiar com o regime escravista.

Negros no Fundo do Porão (1835), de Johann Moritz Rugendas (1802-
1858). Litografia, 35,5 x 51,3 cm, Museu Itaú Cultural, São Paulo (SP).
– Fotografia: Michael Graham-Stewart / Bridgeman Images / Fotoarena.

A litografia de Rugendas expôs de maneira extremamente clara para o
mundo as condições insalubres a que eram submetidos os
escravizados nos navios negreiros. Sua imagem provocou tanta
indignação, que contribuiu para a abolição da escravatura no Brasil.
Rugendas e Castro Alves, portanto, utilizando plataformas estéticas
diferentes, fizeram da arte uma forma eficaz de denunciar os horrores
de um dos momentos mais nefastos da história da humanidade: a
escravidão de negros africanos.

Antônio Frederico de CASTRO ALVES (1847-1871): Nasceu na Bahia e estudou na Facul dade
de Direito de Recife, onde já começava a cam panha liberal-aboli cionista, da qual viria a ser um
dos líderes. Apai xonou-se pela atriz Eugênia Câmara, para quem escreveu o drama Gonzaga
ou A Revo lução de Minas. Viajou a São Paulo, onde pretendia prosseguir os estudos, mas
permaneceu na cidade por pouco tempo, por causa de um acidente de caça em decorrência
do qual perdeu uma perna. Tuberculoso, não resistiu, morrendo em Salvador, aos vinte e
quatro anos de idade. Foi muito admirado em sua época não apenas pela força de sua poesia
e por sua generosidade, mas também por sua beleza, elegância e poder de sedução. Além de
Eugênia Câmara, seu grande e atormentado amor, teve outras paixões e diversos namoros.
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27
Palavras-chave:Castro Alves: poesia lírica –

“O Gondoleiro do Amor”
• Lírica romântica
• Lírica amorosa

• Idealização feminina

Exercícios Resolvidos

Textos para os testes 
 e �.

Texto 1

Oh! eu quero viver, beber perfumes
Na flor silvestre, que embalsama os ares; perfuma

Ver minh’alma adejar pelo infinito, voar

Qual branca vela n’amplidão dos mares.
No seio da mulher há tanto aroma…
Nos seus beijos de fogo há tanta vida…
— Árabe errante, vou domir à tarde
À sombra fresca da palmeira erguida.

Mas uma voz responde-me sombria:
Terás o sono sob a lájea fria. laje, pedra tumular

(...)

Morrer — é ver extinto dentre as névoas
O fanal, que nos guia na tormenta: farol

Condenado — escutar dobres de sino,
— Voz da morte, que a morte lhe lamenta —
Ai! morrer — é trocar astros por círios, velas

Leito macio por esquife imundo, caixão

Trocar os beijos da mulher — no visco
Da larva errante no sepulcro fundo.

(CASTRO ALVES, A. F. “Mocidade e Morte”. 

In: Poesias Completas de Castro Alves. 

17. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995. p. 22-23.)

Texto 2

Debalde nos meus sonhos de ventura
Tento alentar minha esperança morta

E volto-me ao porvir; o que está por vir, futuro

A minha alma só canta a sepultura,
E nem última ilusão beija e conforta

Meu suarento dormir… coberto de suor

Debalde! que exauriu-me o desalento: esgotou-me

A flor que aos lábios meus um anjo dera
Mirrou na solidão… murchou

Do meu inverno pelo céu nevoento
Não se levantará nem primavera,

Nem raio de verão!
(ÁLVARES DE AZEVEDO, M. A. “Hino do Profeta”.

In: Lira dos Vinte Anos. São Paulo: FTD, 1994, p. 103 – Grandes Leituras.)


 O texto 1, como o próprio título — “Mocidade e

Morte” — sugere, aborda o incon formismo do

poeta com a antevisão da morte prematura, ainda

na juventude. A imagem da morte aparece na palavra

a) embalsama.

b) infinito.

c) amplidão.

d) dormir.

e) sono.

Resolução

A associação entre a imagem da morte e o sono, bastante

convencional, é reforçada, no dístico de Castro Alves, pela expressão

“sob a lájea fria”, perífrase eufemística de túmulo. O verbo dormir,

que também pode ser associado à imagem da morte, não tem

qualquer cono tação fúnebre nos versos: “— Árabe errante, vou

dormir à tarde / À sombra fresca da palmeira erguida”, que sugerem

o descanso reparador do caminhante do deserto que chega a um

oásis.

Resposta: E

� (UEFS – modificado – MODELO ENEM) – Os dois poemas,

apesar de pertencerem à mesma escola literária, expressam ideais de

gerações diferentes da poesia romântica brasileira. Prova dessa

diferença é o fato de que

a) o sujeito poético do texto 1 vê a morte como solução para o

conflito amoroso, ao passo que, para o eu poemático do texto 2,

o beijo da amada reacende o desejo e traz a crença no futuro. 

b) o eu lírico do texto 1 declara seu amor à vida, enxergando a morte

como negativa, enquanto o enunciador do texto 2 se revela

desencantado em face da existência, daí o desejo de morte.

c) o eu poemático do texto 1 anseia pela transcendentalidade,

enquanto o sujeito poético do texto 2 lamenta a falência da

espiritualidade, pois essa privação lhe trouxe sofrimento.

d) tanto o sujeito poético do texto 1 quanto o do texto 2 se mostram

em desequilíbrio interior, em virtude do antagonismo presente na

realidade circundante, marcada por fracassos sociais.

e) o eu lírico dos dois textos evidencia sua expectativa de que a

realidade passe a ter a marca de uma vida venturosa, capaz de

eliminar os conflitos entre o sujeito e seu ambiente. 

Resolução

No texto 1, o eu lírico canta a vida e seus encantos e prazeres; no

texto 2, o eu lírico expressa seu completo desconsolo e pessimismo

em relação à vida.

Reposta: B
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Texto para o teste 
.


 (MODELO ENEM) – No Romantismo, a subjetividade é
trabalhada de maneira tão destacada, que chega a provocar uma
identificação entre o sujeito e a natureza em que ele se encontra.
Castro Alves obtém esse efeito em “Adormecida” por meio da
a) correlação velada entre o eu poemático e a mulher que é o

alvo de sua afeição.
b) equivalência latente entre o ambiente interno, doméstico, e

o externo, selvagem.
c) correspondência subjetiva entre a vivência noturna feminina

e a diurna masculina.
d) transferência imaginária das ações do eu lírico para os

ramos do jasmineiro.

e) equiparação discreta entre o sonho da amada e o contato
físico com o eu lírico. 

Texto para o teste �.

� (MODELO ENEM) – O soneto de Álvares de Azevedo e o
poema de Castro Alves desenvolvem o mesmo assunto: a
contemplação que o eu lírico faz de sua amada adormecida. Ainda
assim, os dois autores abordam esse tema de forma diferente, pois 
a) a mulher aparece de maneira recatada no primeiro texto e

idealizada no segundo.
b) o erotismo se manifesta de maneira menos recorrente em

Álvares de Azevedo, ao contrário de Castro Alves.
c) a emoção se associa à idealização no soneto, elemento

ausente no discurso de Castro Alves.
d) o enunciador dedica adjetivos opostos para o repouso de

uma mesma mulher em cada um dos textos.
e) o ambiente é bucólico em “Adormecida” e urbano em

“O Soneto”.

ADORMECIDA

Uma noite, eu me lembro... Ela dormia
Numa rede encostada molemente...
Quase aberto o roupão... solto o cabelo
E o pé descalço do tapete rente. próximo, 

[quase encostando
‘Stava aberta a janela. Um cheiro agreste próprio do campo
Exalavam as silvas da campina... arbustos do prado
E ao longe, num pedaço do horizonte,
Via-se a noite plácida e divina. calma, serena

De um jasmineiro os galhos encurvados,
Indiscretos entravam pela sala,
E de leve oscilando ao tom das auras, brisas
Iam na face trêmulos — beijá-la.

Era um quadro celeste!... A cada afago
Mesmo em sonhos a moça estremecia...
Quando ela serenava... a flor beijava-a... se acalmava
Quando ela ia beijar-lhe... a flor fugia...

Dir-se-ia que naquele doce instante
Brincavam duas cândidas crianças... inocentes, puras
A brisa, que agitava as folhas verdes,
Fazia-lhe ondear as negras tranças!

E o ramo ora chegava ora afastava-se...
Mas quando a via despeitada a meio,
P’ra não zangá-la... sacudia alegre
Uma chuva de pétalas no seio...

Eu, fitando esta cena, repetia olhando atentamente
Naquela noite lânguida e sentida: sensual – comovente
“Ó flor! — tu és a virgem das campinas!
“Virgem! — tu és a flor da minha vida!...”

(CASTRO ALVES, A. F. Espumas Flutuantes. 
São Paulo: FTD, 1997. p. 71-72.)

O SONETO

Pálida à luz da lâmpada sombria,
Sobre o leito de flores reclinada,
Como a lua por noite embalsamada,
Entre as nuvens de amor ela dormia!

Era a virgem do mar, na escuma fria espuma
Pela maré das águas embalada!
Era um anjo entre nuvens d’alvorada
Que em sonhos se banhava e se esquecia!

Era mais bela! o seio palpitando
Negros olhos as pálpebras abrindo
Formas nuas no leito resvalando.

Não te rias de mim, meu anjo lindo!
Por ti — as noites eu velei chorando,
Por ti — nos sonhos morrerei sorrindo!

(ÁLVARES DE AZEVEDO, M. A. Lira dos Vinte Anos. 
Porto Alegre: L&PM, 1998. p. 64.)

Exercícios Propostos

ALUNO_C4_1A_PORT_SP_GK_2021.qxp  23/08/2021  15:22  Página 352



Texto para as questões de � a �.

1 – Gondoleiro: condutor de gôndola, que é um barco típico de Veneza.
2 – Sorrento: cidade italiana da região de Nápoles.

� (MODELO ENEM) – Castro Alves classificou “O
Gondoleiro do Amor” como uma barcarola, ou seja, uma
composição cuja cadência do verso procura imitar o compasso
dos remos de uma gôndola batendo na água. Esse efeito é
produzido não só pela distribuição dos acentos entre as sílabas
métricas, mas também pela tonicidade das rimas, que se
caracterizam por oscilar entre 
a) monossílabos átonos e monossílabos tônicos.
b) vocábulos acentuados e vocábulos átonos.
c) paroxítonas e oxítonas ou monossílabos tônicos.
d) palavras proparoxítonas e palavras paroxítonas.
e) termos ritmados e termos arritmados.

� (MODELO ENEM) – A poesia lírica de Castro Alves é
marcada por erotismo, que não deve ser confundido com
pornografia, pois a sensualidade é tratada de forma natural e
digna. Esse procedimento é captável pelo emprego da
metáfora “gondoleiro do amor”, que sugere
a) a aproximação entre o romantismo brasileiro e o italiano.
b) o ato de navegar o corpo da amada, naufragar e perder-se

nele.
c) a apropriação de valores culturais advindos da arte europeia.
d) o envolvimento do poeta com a amante europeia, Eugênia

Câmara.
e) a forma poemática mantendo coerência com o conteúdo

temático.

O GONDOLEIRO1 DO AMOR 
DAMA NEGRA

Teus olhos são negros, negros,
Como as noites sem luar...
São ardentes, são profundos,
Como o negrume do mar;

Sobre o barco dos amores,
Da vida boiando à flor, à superfície, à tona
Douram teus olhos a fronte brilham – rosto
Do Gondoleiro do amor.

Tua voz é a cavatina pequena peça musical
Dos palácios de Sorrento2,
Quando a praia beija a vaga,
Quando a vaga beija o vento.

E como em noites de Itália
Ama um canto o pescador,
Bebe a harmonia em teus cantos
O Gondoleiro do amor.

Teu sorriso é uma aurora alvorecer
Que o horizonte enrubesceu. tornou rubro, vermelho
— Rosa aberta com o biquinho
Das aves rubras do céu;

Nas tempestades da vida,
Das rajadas no furor, ventos intensos – ira, raiva
Foi-se a noite, tem auroras
O Gondoleiro do amor.

Teu seio é vaga dourada
Ao tíbio clarão da lua, fraco
Que, ao murmúrio das volúpias, grandes prazeres sexuais
Arqueja, palpita nua; respira exaltadamente

Como é doce, em pensamento,
Do teu colo no langor sensualidade
Vogar, naufragar, perder-se navegar
O Gondoleiro do amor!?

Teu amor na treva é — um astro,
No silêncio uma canção,
É brisa — nas calmarias, grande calor sem ventos
É abrigo — no tufão;

Por isso eu te amo, querida,
Quer no prazer, quer na dor...
Rosa! Canto! Sombra! Estrela!
Do Gondoleiro do amor. 

(CASTRO ALVES, A. F. Espumas Flutuantes. 
São Paulo: FTD, 1997. p. 43-44.)
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� Castro Alves, como poeta romântico, constrói seus
poemas dando especial atenção ao uso de metáforas e
comparações, empregadas em abundância. Abaixo estão
destacadas algumas dessas figuras, que o eu lírico de “O
Gondoleiro do Amor” utilizou para caracterizar a amada e o
amor dele. Relacione-as a seu significado:
I. seus olhos
II. sua voz
III. seu sorriso
IV. seu seio
V. seu amor

A. (    ) “vaga dourada”
B. (    ) “cavatina”
C. (    ) “aurora / Que o horizonte enrubesceu. / Rosa aberta

com o biquinho / Das aves rubras do céu”
D. (    ) astro na treva, canção no silêncio, brisa na calmaria,

abrigo no tufão, ou seja, algo positivo que livra de
situações negativas.

E. (    ) “negros, negros, / Como as noites sem luar... / São
ardentes, são profundos, / Como o negrume do mar”

� (MODELO ENEM) – Em nome da progressão temática,
algumas vezes os autores, principalmente literários, utilizam
um esquema chamado disseminação e recolha, que consiste
em espalhar palavras, para depois reuni-las em um ponto
específico. Em “O Gondoleiro do Amor”, nota-se a recolha em
a) “O gondoleiro do amor”.
b) “Arqueja, palpita nua”.
c) “Vogar, naufragar, perder-se”.
d) “Quer no prazer, quer na dor”.
e) “Rosa! Canto! Sombra! Estrela!”

Madame Récamier (1802), de François Gérard (1770-1837).
Óleo sobre tela, 225 x 145 cm, Museu Carnavalet, Paris. – Fotografia:
Oronoz / Album / Fotoarena.

Esse quadro romântico faz lembrar algumas características
encontradas nos poemas amorosos de Castro Alves trabalhados nesta
aula. O primeiro deles é o magnetismo erótico da figura feminina
retratada. Tal pode ser visto no pé descalço da modelo (tal qual a
“adormecida”), na inclinação leve do corpo, no decote profundo que
mal esconde os seios. No entanto, esse erotismo não descamba para
o vulgar, em virtude, primeiro, da pose reflexiva da retratada e,
segundo, da tranquilidade da sala, isolada do mundo exterior. Além
disso, há em comum entre Madame Récamier e os poemas de Castro
Alves aqui estudados a conexão entre a personagem e o ambiente em
que ela se insere. Enfim, François Gérard, Castro Alves e Juliette
Bernard — a abastada que encomendou seu retrato em Madame
Récamier — compartilham o mesmo espírito romântico.
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28
Palavras-chave:

Alencar urbano: Senhora • Prosa romântica

• Perfil feminino romântico

Exercícios Resolvidos

Texto para o teste �.

Seixas aproximou-se do toucador, levado por indefinível impulso, e
entrou a contemplar minuciosamente os objetos colocados em cima
da mesa de mármore; lavores de marfim, vasos e grupos de porcelana
fosca, taças de cristal lapidado, joias do mais apurado gosto.

À proporção que se absorvia nesse exame, ia como ressurgindo à
sua existência anterior, a que vivera até o momento do cataclismo
que o submergira. Sentia-se renascer para esse fino e delicado
materialismo, que tinha para seu espírito aristocrático tão poderosa
sedução e tão meiga voluptuosidade.

Todos esses mimos da arte pareciam-lhe estranhos e
despertavam nele ignotas emo ções; tal era o abismo que o separava
do re cente passado. Era com uma sofreguidão pueril que os
examinava um por um, não sabendo em qual se fixar. Fazia cintilar os
brilhantes aos raios de luz e aspirava a fragrância que se exalava dos
frascos de perfume com um inefável prazer.

Nessa fútil ocupação, demorou-se tempo esquecido.
Porventura sua memória, atraída pelas remi nis cências que

suscitavam objetos idênticos a esses, remontava o curso de sua
existência e, descendo-o, depois o trazia àquela noite fatal em que se
achava e à pungente realidade desse momento.

Recuou com um gesto de repulsão.

(José de Alencar, Senhora)

� (FATEC – modificado – MODELO ENEM) – O trecho acima foi
retirado de Senhora (1875), um dos mais importantes romances de
José de Alencar. No excerto, nas considerações da personagem
Fernando Seixas, percebe-se que ela
a) rejeita os objetos que o cercam, porque de se ja conquistar posição

elevada em ambientes mais refinados.
b) se dá conta de que aqueles objetos, que tanto valorizara, nesse

momento eram a com provação dos erros que praticara.
c) experimenta o fascínio por objetos luxuosos que não são seus e

decide lutar para conseguir possuí-los.
d) sente renascer nele a revolta por não dispor de meios econômicos

para possuir objetos luxuo sos.
e) relembra infantilmente sua existência ante rior, quando podia

usufruir do luxo que agora perdia, e lamenta sua situação atual.
Resolução

O fragmento, extraído do primeiro capítulo da terceira parte do
romance Senhora, intitulada “Posse”, ilustra o momento alto da crise
entre Aurélia Camargo e Fernando Seixas, quando este põe em
questão valores e compor ta mentos que o encaminharam para o
“cata clismo que o submergira”.
Resposta: B

Texto para o teste �.

Eram dez horas da noite. Aurélia, que se havia retirado mais cedo
da saleta, trocando com o marido um olhar de inteligência, estava
nesse momento em seu toucador, sentada em frente à elegante
escrivaninha de araribá cor-de-rosa, com relevos de bronze dourado a
fogo.

A moça trazia nessa ocasião o mesmo roupão de cetim verde
cerrado à cintura por um cordão de fios de ouro da noite do
casamento, e que desde então ela nunca mais usara. Lembrara-se de
vesti-lo de novo, nessa hora na qual a crer em seus pressentimentos
iam decidir-se afinal o seu destino, e a sua vida.

A moça reclinara a fronte sobre a sua mão direita. Estava absorta
em uma profunda cisma, da qual a arrancou o tímpano da pêndula
soando as horas. 

Ergueu-se, então, e tirou da gaveta uma cha ve, atravessou a
câmara nupcial e abriu afoitamente aquela porta que havia fechado
onze meses antes, num ímpeto de indignação e horror.

Empurrando a porta com estrépito de modo a ser ouvida no outro
aposento, e prendendo o reposteiro para deixar franca a passagem,
voltou rapidamente, depois de proferir estas palavras:

— Quando quiser!
Fernando, ao penetrar nessa câmara nupcial, esqueceu um

momento a pungente recordação que ela devia avivar, e que parecia
ter-se apagado com a escuridão. O que ele sentiu foi a fragrância que
ali recendia, e que o envolveu como a atmosfera de um céu do qual
ele era o anjo decaído.

(ALENCAR, José de. Senhora. 

São Paulo: Ática, 2000 – adaptado.)

� (BARRO BRANCO – modificado – MODELO ENEM) – Em um
romance, muitas vezes as ações das personagens revelam dados de
seu caráter. Nesse sentido, os gestos da heroína, no momento em
que vai dar a Fernando acesso ao aposento da reunião, demonstram
que ela
a) manifestava desinteresse pela conversa.
b) estava no comando da situação.
c) menospreza a figura do cônjuge.
d) estava à mercê das exigências do marido.
e) previa resistência por parte do marido.
Resolução

Aurélia é mais ativa que seu par masculino. É ela quem praticamente
toma todas as atitudes que proporcionarão o encontro entre os dois,
o que indica que ela tem o comando da situação.
Resposta: B

ALUNO_C4_1A_PORT_SP_GK_2021.qxp  23/08/2021  15:22  Página 355



356 PORTUGUÊS

Texto para os testes 
 e �.

1 – Cetro: bastão de comando próprio da autoridade do rei ou rainha.
2 – Opulência: riqueza.
3 – Alabastro: mineral branco, usado em ornamentação luxuosa.
4 – Esplendor: brilho muito intenso.
5 – Firmamento: céu.
6 – Deslumbramento: admiração, encantamento.
7 – Fulgor: brilho.

� Assinale a alternativa em que há metáforas ou símiles do
mesmo campo semântico.
a) cetro – rainha.
b) deusa – musa.
c) flor – prisma do diamante.
d) raio de sol – vaso de alabastro.
e) céu – ídolo.

� (MODELO ENEM) – Em um texto, a escolha lexical deve
atender aos objetivos pretendidos por seu enunciador. Nesse
quesito, o narrador do excerto de Senhora, livro que condena o
materialismo da sociedade, mostra-se contraditório ao
a) depreciar o triunfo dos valores sentimentais diante dos

elementos materiais.
b) opor a nobreza do mundo de salão à humildade da

personagem principal.
c) engrandecer a protagonista por meio de palavras que

indicam opulência.
d) destacar a beleza sem relação com o ambiente em que está

a personagem.
e) misturar a narração de fatos da memória com a situação

presente.

Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela.
Desde o momento de sua ascensão ninguém lhe

disputou o cetro1; foi proclamada a rainha dos salões.
Tornou-se a deusa dos bailes; a musa dos poetas e o

ídolo dos noivos em disponibilidade.
Era rica e formosa.
Duas opulências2 que se realçam como a flor em vaso de

alabastro3; dois esplendores4 que se refletem, como o raio
de sol no prisma de diamante. 

Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que
atravessou o firmamento5 da corte como brilhante meteoro,
e apagou-se de repente no meio do deslumbramento6 que
produzira o seu fulgor7?

(ALENCAR, José de. Senhora. 
26. ed. São Paulo: Ática, 1996. p. 17.)

Exercícios Propostos
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Texto para o teste �.

� O romance Senhora, de José de Alencar, foi
publicado em 1875. No fragmento transcrito,
a presença de D. Firmina Mascarenhas como

“parenta” de Aurélia Camargo assimila práticas e convenções
sociais inseridas no contexto do Romantismo, pois
a) o trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher, ao

retratar a condição feminina na sociedade brasileira da
época.

b) o trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos sociais
no enredo de seu romance.

c) as características da sociedade em que Aurélia vivia são
remodeladas na imaginação do narrador romântico.

d) o narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da
mulher, financeiramente independente.

e) o narrador incorporou em sua ficção hábitos muito
avançados para a sociedade daquele período histórico.

Texto para os testes de � a �.

1 – Esplêndido: brilhante, grandioso, muito bom.
2 – Reverberação: reflexo.
3 – Inebriar-se: embriagar-se, deliciar-se, maravilhar-se.
4 – Turba: multidão.
5 – Vil: de baixo valor, que não presta.
6 – Abjeto: desprezível.
7 – Torpe: imoral, indecente, vil.
8 – Ante: em frente a, perante.
9 – Planta: sola do pé.
10 – Reptil: réptil.
11 – Tributar: oferecer, dedicar.
12 – Monetário: relativo a moeda, dinheiro.
13 – Cotar: atribuir preço.

� (MODELO ENEM) – Aurélia Camargo, protagonista de
Senhora, atraía a atenção de todos que a viam nos bailes e
salões, sendo constantemente motivo de homenagens. No
entanto, ela se sentia ofendida por essa adoração, porque
a) o louvor era fruto de ironia.
b) essa conduta, embora sincera, a incomodava.
c) esse elogio tinha interesse passageiro.
d) a adulação era devida à sua riqueza.
e) o sarcasmo permeava esses elogios.

Na sala, cercada de adoradores, no meio das esplên -
didas1 reverberações2 de sua beleza, Aurélia bem longe de
inebriar-se3 da adoração produzida por sua formosura, e do
culto que lhe rendiam, ao contrário parecia unicamente
possuída de indignação por essa turba4 vil5 e abjeta6.

Não era triunfo que ela julgasse digno de si, a torpe7

humilhação dessa gente ante8 a sua riqueza. Era um desafio,
que lançava ao mundo; orgulhosa de esmagá-lo sob a
planta9, como a um reptil10 venenoso.

(...)
Por isso mesmo considerava ela o ouro um vil metal que

rebaixava os homens; e no íntimo sentia-se profundamente
humilhada pensando que para toda essa gente que a cerca -
va, ela, a sua pessoa, não merecia uma só das bajulações
que tributavam11 a cada um de seus mil contos de réis.

(...)
Assim costumava ela indicar o merecimento de cada um dos

pretendentes, dando-lhes certo valor monetário12. Em lingua -
gem financeira, Aurélia cotava13 os seus adoradores pelo preço
que razoavelmente poderiam obter no mercado matrimonial.

(ALENCAR, José de. Senhora. 
26. ed. São Paulo: Ática, 1996. p. 18-19.)

Tinha ela [Aurélia Camargo] dezoito anos quando
apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam; e
logo buscaram todos com avidez informações acerca da
grande novidade do dia. 

Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu
tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos
de que usam vesti-la os noveleiros. 

Aurélia era órfã; tinha em sua companhia uma velha
parenta, viúva, D. Firmina Mascarenhas, que sempre a
acompanhava na sociedade.

Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda,
para condescender com os escrúpulos da sociedade
brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa
emancipação feminina.

Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a
moça não declinava um instante do firme propósito de
governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse.

Constava também que Aurélia tinha um tutor; mas essa
entidade era desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila,
não devia exercer maior influência em sua vontade, do que
a velha parenta.

(ALENCAR, José de. Senhora. 
26. ed. São Paulo: Ática, 1996. p. 17.)
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� (MODELO ENEM) – Senhora é um romance que desenvolve
um tema caro ao Romantismo: o ressentimento e a vingança contra
quem humilhou. Embora no final haja a reconciliação de Aurélia e
Seixas, a maneira como a heroína dessa narrativa alencariana realiza,
nesse excerto, sua desforra, dá-se por meio da/do
a) retribuição da ironia aos seus constantes adoradores. 
b) sublimação da ofensa dos pretendentes em nome do decoro.
c) atribuição de um preço a cada um de seus pretendentes.
d) desejo de um castigo equivalente ao rebaixamento moral do

bajulador.
e) impassibilidade, já que não se sente vilipendiada pelos

bajuladores.

� (MODELO ENEM) – Senhora é um romance que critica o
materialismo que, no século XIX, chegou a contaminar, por
meio do dote, até mesmo o mais nobre dos sentimentos para
os românticos: o amor. A expressão dos dois últimos
parágrafos que representa esse problema é
a) “merecimento”.
b) “pretendentes”.
c) “pessoa”.
d) “adoradores”.
e) “mercado matrimonial”.

Marriage à-la-mode: o contrato de casamento (c. 1743-45), de William Hogarth (1697-1764). Óleo sobre
tela, 69,9 x 90,8 cm, National Gallery, Londres. – Fotografia: World History Archive / Alamy / Fotoarena.

William Hogarth costumava fazer de suas pinturas um instrumento para criticar problemas sociais. No
quadro acima, primeiro de uma série de imagens que retratam um casamento infeliz, focaliza-se o contrato
que os pais dos noivos firmam para que seja realizado o matrimônio. À extrema direita encontra-se o conde
Squander. Seu pé direito enfaixado revela que ele tem gota, à época considerada a “doença do homem
rico”. Esse detalhe, somado à sua postura pomposa e a seu nome, que em inglês quer dizer “desperdiçar”,
revela um estilo de vida autoindulgente, o que o levou à falência econômica. Daí entrar em acordo com o
negociante que, de casaco vermelho, estrategicamente ocupa o centro do quadro. Burguês ansioso por
ascensão social, negocia o casamento de sua filha com o filho do nobre, um acordo que traria benefício
mútuo: o novo rico obteria projeção social e o nobre conseguiria recursos para sua vida dispendiosa. Na
extrema esquerda do quadro está o casal que é motivo da negociação. Ela usa roupas simples e presta
atenção ao que lhe é sussurrado ao ouvido, enquanto ele, de roupas pomposas (tal qual o pai), mostra-se
atento às últimas novidades da moda, mas alheio a todo o processo que vai decidir seu futuro. A postura
que o jovem casal assume, aliás, um de costas para o outro, simboliza o fracasso dessa união matrimonial,
estabelecida sobre questões materiais que ignoram o lado afetivo. Esses mesmos ataques vão ser
encontrados em Senhora. Alencar e Hogarth mostram-se severos críticos e ressentidos em relação aos
valores da classe social que acabara de chegar ao poder: a burguesia. 
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Texto para o teste �.

� (UFMG – modificado – MODELO ENEM) – Na construção
de um romance, muitas vezes os protagonistas fazem mais do
que alterar o fluxo narrativo. Um exemplo dessa capacidade é
o trecho acima, em que a personagem referida — Fernando,
marido de Aurélia — representa 
a) a anulação de sua individualidade, transformado que fora,

como marido, em objeto ou mercadoria.
b) a conscientização da futilidade da sociedade, que preza

sobretudo a beleza física e a riqueza.
c) o ciúme exacerbado, ainda que secreto, que ele sente da

esposa, por duvidar de que ela realmente o ame.
d) o orgulho diante da beleza deslumbrante da esposa,

ressaltada na ocasião por seus trajes luxuosos.
e) a oposição de gêneros, caracterizada no caráter discreto do

homem e na postura suntuosa da mulher.

Texto para o teste 	.

	 (FUVEST) – Que fatores, segundo o narrador, teriam
levado Seixas a abandonar seus estudos e entregar-se à
“vegetação social”?
a) A hospitalidade oferecida por um colega e as decepções

com os amigos de seus pais.
b) A injusta distribuição de renda e a escassez de bons postos

de trabalho.
c) O desperdício de talento em tarefas inglórias e a falta de

apoio da família.
d) As dificuldades financeiras e a falta de tenacidade para ven -

cer obstá culos.
e) O infortúnio causado pela morte do pai e a exigência social

de um diploma.

Filho de um empregado público e órfão aos dezoito anos,
Seixas foi obrigado a abandonar seus estudos na Faculdade
de São Paulo pela impossibilidade em que se achou sua mãe
de continuar-lhe a mesada.

Já estava no terceiro ano, e se a natureza que o ornara de
excelentes qualidades lhe desse alguma energia e força de
vontade, conseguiria ele, vencendo pequenas dificuldades,
con cluir o curso; tanto mais quanto um colega e amigo, o
Torquato Ribeiro, lhe oferecia hospita lidade até que a viúva
pudesse liquidar o espólio.

Mas Seixas era desses espíritos que preferem a trilha
batida, e só impelidos por alguma forte paixão rompem com
a rotina. Ora, a carta de bacharel não tinha grande sedução
para sua bela inteligência, mais propensa à literatura e ao
jornalismo.

Cedeu, pois, à instância dos amigos de seu pai que
obtive ram encartá-lo em uma secretaria como pratican te.
Assim começou ele essa vegetação social, em que tantos
homens de talento consomem o melhor da existência numa
tarefa inglória, ralados por contínuas decepções.

(José de Alencar, Senhora)

O vestido de Aurélia encheu a carruagem e submergiu o
marido; o que lhe aparecia do semblante e do busto ficava
inteiramente ofuscado (...). Ninguém o via...

(ALENCAR, José de. Senhora.
São Paulo: DCL, 2005. p. 96.)
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Módulos

23 – “Canção do Exílio” – rede intertextual

24 – Romantismo: Álvares de Azevedo

25 – Romantismo e paródia

26 – Romantismo e paródia: Álvares de Azevedo – “Namoro a Cavalo”

27 – Canção “Haiti” e rap

28 – Joaquim Manuel de Macedo: A Moreninha

PORTUGUÊS: 
ROMANTISMO NO BRASIL

Álvares de Azevedo

23

Palavras-chave:
“Canção do Exílio” –
rede intertextual

• Paródia
• Intertextualidade
• Canção do Exílio

Textos para o teste �. 

Texto 1

Se eu tenho de morrer na flor dos anos,
Meu Deus! não seja já;

Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde,
Cantar o sabiá!

Meu Deus, eu sinto e bem vês que eu morro
Respirando esse ar;

Faz que eu viva, Senhor! dá-me de novo
Os gozos do meu lar!

Dá-me os sítios gentis onde eu brincava
Lá na quadra infantil;

Dá que eu veja uma vez o céu da pátria,
O céu de meu Brasil!

Se eu tenho de morrer na flor dos anos,
Meu Deus! Não seja já!

Eu quero ouvir cantar na laranjeira, à tarde,
Cantar o sabiá!

(CASIMIRO DE ABREU, José M. Poetas Românticos 

Brasileiros. São Paulo: Scipione, 1993.)

Texto 2

A ideologia romântica, argamassada ao lon go do século XVIII e
primeira metade do século XIX, introduziu-se em 1836. Durante
quatro decênios, imperaram o “eu”, a anarquia, o libe ra  lismo, o 

sentimentalismo, o nacionalismo, atra vés da poesia, do romance, do 
teatro e do jornalismo (que fazia sua aparição nessa época).

(MOISÉS, Massaud. A Literatura Brasileira 
através dos Textos. São Paulo: Cultrix, 1971.)

�
De acordo com as considera ções de Massaud

Moisés no texto 2, o texto 1 centra-se

a) no imperativo do “eu”, reforçando a ideia de que estar longe do

Brasil é uma forma de estar bem, já que o país sufoca o eu lírico.

b) no nacionalismo, reforçado pela distância da pátria e pelo

saudosismo em relação à paisa gem agradável onde o eu lírico

vivera a infância.

c) na liberdade formal, que se manifesta na opção por versos sem

métrica rigorosa e te má tica voltada para o nacionalismo.

d) no fazer anárquico, entendida a poesia como negação do passado

e da vida, seja pelas opções formais, seja pelos temas.

e) no sentimentalismo, por meio do qual se reforça a alegria

presente em oposição à infân cia, marcada pela tristeza.

Resolução

O poema de Casimiro de Abreu inscreve-se na tradição do canto à

pátria, da perspectiva de quem está longe dela. Trata-se, portanto, de

um poema romântico de teor nacionalista e sau dosista.

Resposta: B

Exercícios Resolvidos
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Textos para o teste �.

Texto 1

CANÇÃO DO EXÍLIO

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá;

As aves que aqui gorjeiam

Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,

Nossas várzeas têm mais flores,

Nossos bosques têm mais vida,

Nossa vida mais amores.

(...)

Minha terra tem primores,

Que tais não encontro eu cá;

Em cismar — sozinho — à noite — 

Mais prazer encontro eu lá;

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,

Sem que eu volte para lá;

Sem que desfrute os primores

Que não encontro por cá;

Sem qu’inda aviste as palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

(GONÇALVES DIAS, A. Primeiros Cantos. 

Rio de Janeiro: Eduardo e Henrique Laemmert, 1846. p. 9-10.)

Texto 2

CANTO DE REGRESSO À PÁTRIA

Minha terra tem palmares

Onde gorjeia o mar

Os passarinhos daqui

Não cantam como os de lá

Minha terra tem mais rosas

E quase que mais amores

Minha terra tem mais ouro

Minha terra tem mais terra

Ouro terra amor e rosas

Eu quero tudo de lá

Não permita Deus que eu morra

Sem que volte para lá

Não permita Deus que eu morra

Sem que volte pra São Paulo

Sem que veja a Rua 15

E o progresso de São Paulo

(ANDRADE, Oswald de. Pau-Brasil.  

5. ed. São Paulo: Globo, 1991. p. 139.)

� Os textos 1 e 2, escritos em contextos históricos

e culturais diversos, enfo cam o mesmo motivo

poético: a paisagem brasileira entrevista a

distância. Analisando-os, conclui-se que

a) o ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país

em que nasceu, é o tom de que se revestem os dois textos.

b) a exaltação da natureza é a principal carac terística do texto 2, que

valoriza a paisagem tropical realçada no texto 1.

c) o texto 2 aborda o tema da nação, como o texto 1, mas sem

perder a visão crítica da reali dade brasileira.

d) o texto 1, em oposição ao texto 2, revela distanciamento

geográfico do poeta em relação à pátria.

e) ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira.

Resolução

O caráter humorístico e crítico é notável no poema de Oswald de

Andrade, ao contrário do texto puramente laudatório, ufanista, de

Gon çalves Dias.

Resposta: C

Texto para o teste �.

Minha terra tem macieiras da Califórnia

onde cantam gaturamos de Veneza.

Os poetas da minha terra

são pretos que vivem em torres de ametista,

os sargentos do exército são monistas, cubistas,

os filósofos são polacos vendendo a prestações.

A gente não pode dormir

com os oradores e os pernilongos.

Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda.

Eu morro sufocado 

em terra estrangeira.

Nossas flores são mais bonitas

nossas frutas mais gostosas

mas custam mais de cem mil-réis a dúzia.

Ai quem me dera chupar carambola de verdade

e ouvir um sabiá com certidão de idade!

(Murilo Mendes)

� (MACKENZIE – modificado) – O texto transcrito parodia

importante poema de nossa li te ratura. Assinale a alternativa que

apresenta o nome do poema parodiado e seu autor.

a) “Canto de Regresso à Pátria” – Oswald de Andrade.

b) “Canção do Exílio” – Gonçalves Dias.

c) “Canção do Exílio” – Casimiro de Abreu.

d) “Ainda uma Vez – Adeus!” – Gonçalves de Magalhães.

e) “I-Juca Pirama” – Gonçalves Dias.

Resolução

O poema do modernista Murilo Mendes parodia a “Canção do Exílio”

do poeta romântico Gonçalves Dias.

Resposta: B
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Gonçalves Dias é considerado pela crítica o primeiro poeta
que incorporou a estética do Romantismo. Artistas posteriores
a essa escola literária vêm dialogando intertextualmente com
esse autor, ao retomarem o poema “Canção do Exílio” — a
oposição entre “lá” e “cá” —, em diversas formas de expres -
são, como veremos ao longo desta aula.

Leia a seguir o poema de Gonçalves Dias e a paródia feita por
Oswald de Andrade, poeta do Modernismo, século XX:

1 – Palmares: povoação dentro de um palmeiral; nome do famoso
quilombo fun dado e destruído no Nordeste, em Alagoas.
2 – Rua 15 de Novembro em São Paulo: local onde se instalaram
grandes bancos até meados do século XX; representava o
desenvolvimento econômico da cidade e era o centro financeiro do
país, comparável à Av. Paulista da atualidade.  


 (MODELO ENEM) – Na “Canção do Exílio” de Gonçalves
Dias, escrita em 1843, o eu lírico encanta-se com a natureza
idealizada. Em seu “Canto de Regresso à Pátria”, de 1925,
Oswald de Andrade faz uma releitura do poema romântico,
mostrando não só o deslumbramento com a natureza, mas
também interesse 
a) na perenidade dos elementos da paisagem nacional. 
b) nas semelhanças entre o passado e o presente da cidade de

São Paulo.
c) nos recursos materiais e no progresso enriquecedor. 
d) na manutenção de um ambiente lírico.
e) na referência a uma utopia, sem ambição econômica.

Texto 1

CANÇÃO DO EXÍLIO

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves que aqui gorjeiam
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar — sozinho — à noite —
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

(GONÇALVES DIAS, Antônio. Primeiros Cantos. 
Rio de Janeiro: Eduardo e Henrique Laemmert, 1846. p. 9-10.)

Texto 2

CANTO DE REGRESSO À PÁTRIA

Minha terra tem palmares1

Onde gorjeia o mar
Os passarinhos daqui
Não cantam como os de lá

Minha terra tem mais rosas
E quase que mais amores
Minha terra tem mais ouro
Minha terra tem mais terra

Ouro terra amor e rosas
Eu quero tudo de lá
Não permita Deus que eu morra
Sem que volte para lá

Não permita Deus que eu morra
Sem que volte pra São Paulo
Sem que veja a Rua 152

E o progresso de São Paulo

(ANDRADE, Oswald de. Pau-Brasil.  
5. ed. São Paulo: Globo, 1991. p. 139.)

Exercícios Propostos
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Texto para os testes � e �.

1 – Gaturamo: tipo de pássaro.
2 – Os poetas...: alusão ao grande poeta simbolista negro Cruz e
Sousa. Como a poesia simbolista parecia incompreensível e afastada
do mundo ou indiferente a ele, diziam os inimigos que os simbolistas
viviam fechados em “torres de marfim”.
3 – ... os sargentos... os filósofos...: alusão à influência do Positivismo
e de filo sofias positivistas sobre membros do Exército brasileiro, às
quais o poeta associou  um movimento artístico de vanguarda, o
cubismo, que revolucionou a arte, principalmente a pintura no início do
século XX.  Sobre os filósofos, o poeta brinca com a mistura de
influência estrangeira e a necessidade de sobrevivência econômica
vendendo roupa, já que é muito difícil viver como filósofo.
4 – Gioconda: o célebre retrato da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci
(1452-1519). O poeta refere-se, evidentemente, às reproduções
baratas do quadro que adornavam muitíssimas salas de casas de
classe média no Brasil.

� (UNIFEI) – A descrição do Brasil feita por Murilo Men des
provoca estranhamento porque
a) evoca elementos típicos do Brasil, embora não sejam devi -

da mente valorizados pela população.
b) testemunha o antinacionalismo do autor, que repudia a

“Canção do Exílio” de Gonçalves Dias.
c) valoriza unicamente os aspectos naturais, como as árvores

e frutas nativas, criticando a produção cultural brasileira.
d) exalta os valores nacionais e afirma que a dependência

econômica impede que os brasileiros usufruam das
riquezas naturais que o país oferece.

e) cria paradoxos, uma vez que os elementos caracterizadores
do Brasil são, em sua maioria, provenientes do estrangeiro.

� (MODELO ENEM) – A “Canção do Exílio” de Murilo
Mendes dialoga com a homônima de Gonçalves Dias. Esse
processo recebe o nome de 
a) imitação, pois a reincidência do tom ufanista reforça a

preocupação nacionalista de Murilo Mendes. 
b) paráfrase, já que o poema do século XX concentra-se na

reverberação do modelo romântico.
c) paródia, uma vez que elementos de um texto original são

retomados criativamente de maneira humorística.
d) refutação, em virtude da rejeição radical da visão idealizada

da natureza brasileira.
e) ratificação, tendo em vista a fidelidade com que os ideais

românticos são recuperados. 

CANÇÃO DO EXÍLIO

Minha terra tem macieiras da Califórnia
onde cantam gaturamos1 de Veneza.
Os poetas da minha terra
são pretos que vivem em torres de ametista2,
os sargentos do exército são monistas, cubistas,
os filósofos são polacos vendendo a prestações3.
A gente não pode dormir
com os oradores e os pernilongos.
Os sururus em família têm por testemunho a Gioconda4.
Eu morro sufocado
em terra estrangeira.
Nossas flores são mais bonitas,
nossas frutas mais gostosas,
mas custam cem mil réis a dúzia.

Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade
e ouvir um sabiá com certidão de idade.

(Murilo Mendes, Poemas, 1930)
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Texto para o teste �.

� (PUC-SP) – Sobre o poema, como um todo, é incorreto

afirmar que
a) é uma variação do tema da terra natal, espécie de

atualização moderna de uma idealização romântica da pátria.
b) estabelece uma relação intertextual com a “Canção do

Exílio”, de Gonçalves Dias, e se mostra como uma espécie
de paráfrase.

c) evidencia que o poeta se apropriou indevidamente do
poema de Gonçalves Dias e manteve os esquemas de
métrica e de rima do texto original.

d) traduz, na palavra “longe”, o significado do “lá”, lugar do
ideal distante, caracterizador da visão de uma pátria
idealizada.

e) utiliza a imagem do sabiá e da palmeira para sugerir um
espaço “onde tudo é belo e fantástico”, e afastado do qual
o poeta se sente em exílio.

Texto para os testes de � a �.

1 – Maná: 1. suco doce; 2. alimento delicioso; 3. ganho obtido sem
esforço.

� (MACKENZIE – adaptado) – Assinale a alterna tiva correta
sobre esse texto, relacionando-o ao poema român tico de
Gonçalves Dias, “Canção do Exílio”, escrito em 1843. 
a) O poema minimalista de José Paulo Paes reafirma, brin -

cando, as saudades provocadas pelo exílio, e isso se nota
pelas duas interjeições monossilábicas, relacionadas aos
advérbios que as circundam.

b) José Paulo Paes subverte o tom lamentativo de dor e perda,
construído pelo nacionalismo romântico, demonstrando
total aversão ao sentimento patriótico. 

c) A “Canção do Exílio Facilitada”, tal como aquela de Gonçalves
Dias, derrama-se em lirismo nacionalista e, pela prolixidade,
mostra as maravilhas da pátria distante.

d) Para entender a inteira significação de “Canção do Exílio
Facilitada”, o leitor não precisa conhecer a “Canção do
Exílio”, o que prova a soberania de um texto em relação a
outro.

e) Os adjetivos do poema de José Paulo Paes, oxítonos em a,
reiteram a rima dos advérbios, o que remete ao poema de
Gonçalves Dias.

NOVA CANÇÃO DO EXÍLIO

Um sabiá
na palmeira, longe.
Estas aves cantam
um outro canto.

O céu cintila
sobre flores úmidas.
Vozes na mata,
e o maior amor.

Só, na noite,
seria feliz:
um sabiá,
na palmeira, longe.

Onde é tudo belo
e fantástico,
só, na noite,
seria feliz.
(Um sabiá,
na palmeira, longe.)

Ainda um grito de vida e
voltar
para onde é tudo belo
e fantástico:
a palmeira, o sabiá,
o longe.

(Carlos Drummond de Andrade, 
A Rosa do Povo, 1945.)

CANÇÃO DO EXÍLIO FACILITADA

lá?
ah!

sabiá...
papá...
maná1...
sofá...
sinhá...

cá?
bah!

(José Paulo Paes, 
Meia Palavra, 1973.)
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� (MODELO ENEM) – As palavras têm sua significação
garantida por valores que lhe são associados devido ao
contexto em que se inserem. Assim, no poema de José Paulo
Paes, o lá está relacionado 
a) à terra do exílio idealizada.
b) à preferência por vocábulos monossilábicos.
c) ao acolhimento sociocultural da terra natal.
d) à conquista da riqueza de quem emigrou.
e) às lembranças de um tempo feliz.

� (MODELO ENEM) – Na construção de um texto, entram
em jogo palavras que mantêm relação com a conjuntura social
em que foram criadas. Dentro desse escopo, o vocábulo que,
na “Canção do Exílio Facilitada”, faz referência à histórica
desigualdade social brasileira é 
a) “sabiá”, que conota o apego ao primitivismo.
b) “papá”, que reflete a força do patriarcado brasileiro.
c) “maná”, que indica a riqueza agrícola brasileira.
d) “sofá”, que simboliza a preguiça atribuída ao nativo.
e) “sinhá”, que revela o contexto social escravista.

Texto para as questões 	 e �.

	 De que maneira a tirinha de Caulos reconfigura a ideia de
exílio desenvolvida por Gonçalves Dias?

� Que denúncia é feita nesses quadrinhos?

(Caulos, Vida de Passarinho, 1978)
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24

Palavras-chave:Romantismo: 
Álvares de Azevedo

• Mal do século

• Spleen • Byronismo

Exercícios Resolvidos

Textos para os testes 
 e �.

I. O Romantismo, movimento literário do século XIX, apresenta,
entre outras carac terísticas, uma visão de mundo centrada no
indivíduo. Seus heróis são personagens portadoras de verdades,
destemidas, de caráter exemplar e que realizam grandes missões.

II.

(Disponível em: http://www2.uol.com.br/adaoonline/v2/tiras/

lavie/tiras/caminho5.gif. Acesso em: ago. 2009.)


 (PASUSP – MODELO ENEM) – Em relação aos heróis literários,
a personagem da tira
a) manifesta uma atitude oposta ao ideal do herói romântico.
b) representa um herói literário, disposto a enfrentar qualquer perigo.
c) admira a paisagem natural, exaltando a na tu reza bucólica. 
d) demonstra sua decepção com a sociedade e busca refúgio na

imaginação.
e) apresenta uma atitude angustiada e pessimista diante dos perigos.
Resolução

A atitude pragmática e cômoda da perso nagem dos quadrinhos é o
oposto do idealismo grandioso característico do herói romântico, tal
como definido no texto I.
Resposta: A

� (PASUSP) – Tendo por base somen te o primeiro quadrinho da
tira, assinale qual das afirmações a seguir expressa correta mente um
princípio geral correspon dente a seu conteúdo.
a) Fazer o que não dá prazer pode ser útil.
b) Só se deve fazer o que dá prazer.

c) Deve-se fazer sempre o que se quiser.
d) É melhor não fazer nada, para não sofrer.
e) Não se deve fazer o que causa sofri mento.
Resolução

No primeiro quadrinho se exprime, pre cisamente, o princípio de que
“fazer o que não dá prazer” (“seguir por uma estrada tortuosa...”)
“pode ser útil” (“às vezes é preferível”).
Resposta: A

Texto para o teste �.

Um mancebo no jogo se descora, rapaz

Outro bêbado passa noite e dia,
Um tolo pela valsa viveria,
Um passeia a cavalo, outro namora.

Um outro que uma sina má devora
Faz das vidas alheias zombaria,
Outro toma rapé, um outro espia...
Quantos moços perdidos vejo agora!

Oh! Não proíbam pois ao meu retiro
Do pensamento ao merencório luto melancólico

A fumaça gentil por que suspiro.

Numa fumaça o canto d’alma escuto...
Um aroma balsâmico respiro,
Oh! Deixai-me fumar o meu charuto!

(Álvares de Azevedo, Lira dos Vinte Anos)

� (MACKENZIE – modificado – MODELO ENEM) – Assinale a
alternativa correta.
a) Os dois quartetos que integram o soneto são marcados por uma

aprofundada especulação filosófica.
b) O eu lírico, no verso “Quantos moços perdidos vejo agora!”, furta-se

a fazer um lamento moral sobre sua geração.
c) Nos dois tercetos, está explícita a ideia de que o eu lírico se

recolhe da vida a fim de pensar na mulher amada.
d) Os versos foram compostos em um tom prosaico, imprimindo ao soneto

um ar de crônica, perceptível em especial nos oito primeiros versos.
e) Há no poema uma eletrizante positividade em relação às

potencialidades da vida.
Resolução

Nos oito primeiros versos, o eu lírico observa o modo de vida de
vários jovens (“mancebos”), que se entregam a entretenimentos ou
a vícios. Essa análise é feita num registro próximo da linguagem
corrente da época. A abordagem da vida cotidiana desses jovens e a
linguagem prosaica aproximam esses versos da crônica.
Resposta: D 
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Texto para a questão 
.


 Os versos transcritos são do poeta romântico brasileiro
Álvares de Azevedo, de seu livro Lira dos Vinte Anos. Relacione
as carac terísticas do Romantismo com trechos do poema.

I. Subjetivismo 
II. Confronto entre sonho e realidade
III. Expressão intensa de sentimentos
IV. Autopiedade
V. Expressão da solidão
VI. Idealização da mulher

A) (     ) “vejo... / Perfumada visão romper a nuvem”
B) (     ) “Só o leito deserto, a sala muda!”
C) (     ) “Acordo palpitante... inda a procuro”
D) (     ) “Bate meu coração com tanto fogo!”
E) (     ) “Eu sou tão infeliz, eu sofro tanto!”
F) (     ) “Oh! nos meus sonhos, pelas noites minhas”

Texto para os testes de � a �.

1 – “Não mais! Oh, nunca mais!”; Shelley (pronúncia shéli; 1792-
1822) foi um grande poeta romântico inglês. 

� (MODELO ENEM) – Álvares de Azevedo e sua geração
foram marcados pelo mal do século, que corresponde a um
profundo sentimento de inadaptação, de depressão, o que
provoca o spleen, ou seja, o tédio perante a vida. Esse
sentimento está metaforizado na palavra 
a) fibra (v. 1).
b) espírito (v. 2).
c) lágrima (v. 3).
d) flor (v. 6).
e) deserto (v. 10).

IDEIAS ÍNTIMAS 
(fragmento)

IX

Oh! ter vinte anos sem gozar de leve
A ventura de uma alma de donzela! felicidade

E sem na vida ter sentido nunca
Na suave atração de um róseo corpo
Meus olhos turvos se fechar de gozo!
Oh! nos meus sonhos, pelas noites minhas
Passam tantas visões sobre meu peito!
Palor de febre meu semblante cobre, palidez

Bate meu coração com tanto fogo!
Um doce nome os lábios meus suspiram,
Um nome de mulher... e vejo lânguida, sensual

No véu suave de amorosas sombras,
Seminua, abatida, a mão no seio,
Perfumada visão romper a nuvem,
Sentar-se junto a mim, nas minhas pálpebras
O alento fresco e leve como a vida
Passar delicioso... Que delírios!
Acordo palpitante... inda a procuro;
Embalde a chamo, embalde as minhas lágrimas em vão

Banham meus olhos, e suspiro e gemo...
Imploro uma ilusão... tudo é silêncio!
Só o leito deserto, a sala muda!
Amorosa visão, mulher dos sonhos,
Eu sou tão infeliz, eu sofro tanto!
Nunca virás iluminar meu peito
Com um raio de luz desses teus olhos?

(ÁLVARES DE AZEVEDO, M. A. Poesia.
6. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1984. p. 66-67.)

LEMBRANÇA DE MORRER
No more! Oh never more!1

(Shelley)

Quando em meu peito rebentar-se a fibra
Que o espírito enlaça à dor vivente,
Não derramem por mim nem uma lágrima
Em pálpebra demente.

E nem desfolhem na matéria impura
A flor do vale que adormece ao vento:
Não quero que uma nota de alegria
Se cale por meu triste passamento. morte

Eu deixo a vida como deixa o tédio
Do deserto, o poento caminheiro empoeirado

— Como as horas de um longo pesadelo
Que se desfaz ao dobre de um sineiro; som – aquele

[que toca o sino

(...)

(ÁLVARES DE AZEVEDO, M. A. Lira dos Vinte Anos.
Porto Alegre: L&PM, 1998. p. 114.)

Exercícios Propostos
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� (MODELO ENEM) – Diante de sua inadaptação a uma
existência entediante e insatisfatória, o artista romântico passa
a valorizar a morte. No poema, o término da existência, tão
cultuado por Álvares de Azevedo e outros poetas de sua
geração, é metaforizado na expressão
a) “Quando em meu peito rebentar-se a fibra / Que o espírito

enlaça à dor vivente”.
b) “uma lágrima em pálpebra demente”.
c) “A flor do vale que adormece ao vento”.
d) “uma nota de alegria se cale”.
e) “as horas de um longo pesadelo”.

� (MODELO ENEM) – Apesar de romântico e, portanto,
extremamente emotivo, Álvares de Azevedo não deixa de
expressar suas ideias por meio de uma progressão temática
lógica. Essa característica se percebe na argumentação que o
eu lírico tece em defesa de seu desejo de deixar a vida,
caraterizada por ele não só como um deserto entediante, mas
também como uma/um
a) lágrima que cai de uma pálpebra demente.
b) matéria impura ao vento.
c) flor do vale que adormece ao vento.
d) nota de alegria que se cala.
e) pesadelo interrompido pelo toque do sino.

� (MODELO ENEM) – Na terceira estrofe, o eu lírico mostra
preocupação em tornar sua argumentação mais clara e,
portanto, mais convincente. Para tanto, lança mão de um
conjunto de expressões em linguagem figurada que se
caracterizam como
a) paradoxo, que se revela no contrassenso da defesa da fuga

da vida.
b) antítese, que se dá pela troca de valores entre a vida e a

morte.
c) símile, que se manifesta por meio de uma sequência de

comparações.
d) anáfora, que se constrói pela repetição de palavras ou

estruturas.
e) fábula, que se configura em narrativa curta com intenção

moral.

O Pesadelo (1781), de Henry Fuseli (1741-1825). Óleo sobre tela,
1,02 x 1,27 m, Instituto de Artes de Detroit (EUA). – Fotografia:
Universal History Archive / UIG / Fotoarena.

Mesmo pertencendo ao Pré-Romantismo, o quadro de Fuseli apresenta
características marcantes do Romantismo. Inicialmente, pode-se
entender que a vinculação a esse estilo está na inspiração em histórias
populares, no caso inglesas, que falam de figuras fantasmagóricas ou
até mesmo demoníacas, como o cavalo cego ou a entidade sentada
sobre a barriga da mulher, e que seriam responsáveis por pesadelos. No
entanto, o Romantismo está presente também em outros elementos,
mais profundos e simbólicos, como a figura feminina alongada e
distorcida, a representar a perturbação que ela sente durante o sono. Há
aqui antecipações freudianas, como a ideia de que o pesadelo seria a
encarnação de terrores inconscientes. Daí o clima de erotismo explícito
marcado de sadismo, que alguns estudiosos interpretam como
projeção de um relacionamento amoroso frustrado que o pintor
experimentou. Todos esses elementos macabros são ingredientes
bastante comuns na poesia romântica da Segunda Geração, à qual
pertencia Álvares de Azevedo. Esse poeta colocou tais elementos, de
forma esparsa, em alguns momentos de Lira dos Vinte Anos (poesia) e,
de forma substancial, em Noite na Taverna (prosa), contos fantásticos.
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Texto para o teste �.

� A produção de Álvares de Azevedo situa-se
na década de 1850, período conhecido na
literatura brasileira como Ultrarromantismo.

Nesse poema, a força expressiva da exacerbação romântica
identifica-se com o(a)
a) amor materno, que surge como possibilidade de salvação

para o eu lírico.
b) saudosismo da infância, indicado pela menção às figuras da

mãe e da irmã.
c) construção de versos irônicos e sarcásticos, apenas com

aparência melancólica.
d) presença do tédio sentido pelo eu lírico, indicado pelo seu

desejo de dormir.
e) fixação do eu lírico pela ideia da morte, o que o leva a sentir

um tormento constante.

Texto para o teste �.

� O núcleo temático do soneto citado é típico
da Segunda Geração Romântica, porém
configura um lirismo que o projeta para além

desse momento específico. O fundamento desse lirismo é
a) a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade

da morte.
b) a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da

perda.
c) o descontrole das emoções provocado pela autopiedade.
d) o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa.
e) o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento.

Oh! Páginas da vida que eu amava,
Rompei-vos! nunca mais! tão desgraçado!...
Ardei, lembranças doces do passado!
Quero rir-me de tudo que eu amava!

E que doido que eu fui! como eu pensava
Em mãe, amor de irmã! em sossegado
Adormecer na vida acalentado
Pelos lábios que eu tímido beijava!

Embora — é meu destino. Em treva densa
Dentro do peito a existência finda
Pressinto a morte na fatal doença!

A mim a solidão da noite infinda!
Possa dormir o trovador sem crença.
Perdoa minha mãe — eu te amo ainda!

(ÁLVARES DE AZEVEDO, M. A. Lira dos Vinte Anos.
São Paulo: Martins Fontes, 1996.)

Já da morte o palor me cobre o rosto,
Nos lábios meus o alento desfalece,
Surda agonia o coração fenece,
E devora meu ser mortal desgosto!

Do leito embalde no macio encosto
Tento o sono reter!... já esmorece
O corpo exausto que o repouso esquece...
Eis o estado em que a mágoa me tem posto!

O adeus, o teu adeus, minha saudade,
Fazem que insano do viver me prive
E tenha os olhos meus na escuridade.

Dá-me a esperança com que o ser mantive!
Volve ao amante os olhos por piedade,
Olhos por quem viveu quem já não vive!

(ÁLVARES DE AZEVEDO, M. A. Obra Completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000.)
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Texto para as questões 	 e �.

	 (FUVEST – adaptada) – Caracterize brevemente a
concepção de amor presente no poema.

� (FUVEST – adaptada) – A concepção de amor ex pres sa
no poema é semelhante à que predominava na literatura do
Romantismo? Justifique.

QUERO ME CASAR

Quero me casar
na noite na rua
no mar ou no céu
quero me casar.

Procuro uma noiva
loura morena
preta ou azul
uma noiva verde
uma noiva no ar
como um passarinho.

Depressa, que o amor
não pode esperar!

(Carlos Drummond de Andrade, poeta modernista)

Manuel Antônio ÁLVARES DE AZEVEDO (1831-1852): Nas ceu em São Paulo, mas cedo partiu
para o Rio de Janeiro. Aos 16 anos regres sou à terra natal, onde cur sou Direito. De talento
precoce, integrou-se aos gru pos boê mios da época, to mando parte nos des mandos da Socie -
dade Epicureia, fundada em 1845. Nas férias do curso de Direito, do quarto para o quinto ano,
gozadas no Rio, submeteu-se a uma operação por causa de um tumor. Morreu em 1852,
tuberculoso, aos vinte anos de idade, não vendo reunida em livro sua obra.
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Palavras-chave:

Romantismo e paródia • Poesia romântica brasileira 
• Paródia • Humor modernista

• Ironia modernista

Exercícios Resolvidos

Textos para o teste �.

Texto 1

Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!

(CASIMIRO DE ABREU, José M. “Meus Oito Anos”. 

In: FACIOLI, Valentim; OLIVIERI, Antonio Carlos (Orgs.). 

Antologia da Poesia Brasileira: Romantismo. 

São Paulo: Ática, 1985. p. 43.)

Texto 2

O chi sodades che io tegno
D’aquillo gustoso tempigno, 
Ch’io stava o tempo intirigno
Bringando c’oas molecada.
Che brutta insgugliambaçó,
Che troça, che bringadêra,
Imbaxo das bananêra,
Na sombra dus bambuzá.

(BANANÉRE, Juó. La Divina Increnca.

São Paulo: Editora 34, 2001. p. 33.)

� (MODELO ENEM) – O texto 1 é do romântico Casimiro de
Abreu e é a primeira estrofe de um dos mais famosos poemas da
literatura brasileira. O texto 2, em português italianado da cidade de
São Paulo da década de 1910, é de um precursor do Modernismo,
Juó Bananére, pseudônimo de Alexandre Ribeiro Marcondes
Machado. O confronto entre os dois textos permite perceber que o
último é paródia do primeiro porque é
a) a modificação de um texto original, alterando tanto o seu tema

quanto a sua linguagem.
b) a reelaboração em resumo ou condensação de um texto-fonte em

função de seu conteúdo.
c) a apropriação ou imitação ilícita de uma obra alheia, ocultando seu

processo de criação.
d) a correção de uma palavra, de uma construção, com o objetivo de

tornar uma ideia mais acessível.
e) a imitação cômica de um texto, especialmente composição

artística, ou, mais especificamente, literária.

Resolução

A alternativa e define apropriadamente paródia. As demais

alternativas definem: a) tradução; b) paráfrase; c) plágio; d) retificação.

As definições apresentadas nas alternativas foram extraídas da

Gramática Houaiss, de José Carlos de Azeredo, e adaptadas.

Resposta: E

Textos para o teste �.

SATÉLITE

Ah Lua deste fim de tarde,

Demissionária de atribuições românticas,

Sem show para as disponibilidades sentimen tais!

Fatigado de mais-valia,

Gosto de ti assim:

Coisa em si,

— Satélite.

(Manuel Bandeira)

LUA DE SÃO JORGE

Lua de São Jorge

Brilha nos altares

Brilha sobre o meu amor

(Caetano Veloso)

� (UFMA – MODELO ENEM) – Em am bos os textos, o eu lírico

dirige-se à lua. Entre tanto, o tratamento dado a ela é diferente, pois,

a) para Manuel Bandeira, a lua se reveste de tons sentimentais e

emotivos.

b) para Caetano Veloso, a lua é destituída de qualquer conotação

religiosa.

c) para Manuel Bandeira, a lua é metáfora do exibicionismo dos

enamorados.

d) para Caetano Veloso, o brilho da lua se sobre põe ao amor do

poeta.

e) para Manuel Bandeira, a lua perde a cono tação romântica.

Resolução

No poema de Bandeira, o eu lírico afirma gostar da lua como “coisa

em si”, ou seja, como satélite da Terra, destituída de suas

“atribuições românticas”.

Resposta: E
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Textos para os testes de � a �.

� (MODELO ENEM) – O texto 2, do modernista Manuel
Bandeira (1886-1968), é paródia do texto 1, do romântico
Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882). Como tal, alteram-se
elementos do poema original, entre eles a forma com que o
eu poemático se dirige à interlocutora. Essa transformação
mostra-se
a) desrespeitosa, considerando-a carente de inteligência.
b) despojada, revelando certo grau de intimidade com ela.
c) reverente, mostrando-se submisso à amada.
d) descompromissada, deixando de lado o interesse pessoal.
e) depreciativa, tratando-a como de nível social inferior.

� (MODELO ENEM) – Manuel Bandeira apresentou seu
texto (publicado em jornal, em 1925) como “tradução pra
caçanje” (“caçanje” dever ser entendido como “mau
português”, “português errado”) do então muito conhecido
poema de Joaquim Manuel de Macedo. O linguajar “caçanje”,
na visão de Bandeira, está configurado
a) na relação de amor que se dá entre níveis sociais diferentes.
b) no desprezo ao registro que caracteriza a língua portuguesa

no Brasil.
c) na relação entre o amor falso e a cena do cinema.
d) no emprego de linguagem coloquial em um texto poético.
e) na utilização da ordem direta da oração em poema lírico.

� (MODELO ENEM) – As palavras têm seu significado de
acordo com o contexto em que estão inseridas, o que pode ou
não mudar no decorrer do tempo. Dentro desse escopo, nota-se
que Macedo e Bandeira empregaram a imagem da lágrima,
associando-a à/ao
a) idealização amorosa na relação homem-mulher.
b) delicadeza dos sentimentos masculinos.
c) insinceridade do amante dramático.
d) intensidade do sentimento amoroso.
e) nivelamento sentimental entre a mulher e o homem.

Texto 1

Mulher, irmã, escuta-me: não ames,
Quando a teus pés um homem terno e curvo
Jurar amor, chorar pranto de sangue,
Não creias não, mulher: ele te engana!
As lágrimas são galas da mentira ornamentos, enfeites

E o juramento manto da perfídia. engano, traição

(MACEDO, Joaquim Manuel de. Apud: BANDEIRA, Manuel. 
Itinerário de Pasárgada. In: Poesia Completa e Prosa. 

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1993. p. 78.)

Texto 2

Teresa, se algum sujeito bancar o sentimental em cima 
[de você

E te jurar uma paixão do tamanho de um bonde
Se ele chorar
Se ele se ajoelhar
Se ele se rasgar todo
Não acredita não Teresa
É lágrima de cinema
É tapeação
É mentira
CAI FORA.

(BANDEIRA, Manuel. Itinerário de Pasárgada.
In: Poesia Completa e Prosa.

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1993. p. 78.)

Exercícios Propostos
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Textos para os testes � e �.

1 – “Oh! recordações! primaveras! auroras!” é a tradução do verso de
Victor Hugo (pronúncia aproximada: victôrr ügô).

“Meus Oito Anos” (1857) é o mais famoso dos poemas de
Casimiro de Abreu, tendo sido lido e decorado por diversas
gera ções de estudantes, pois até há pouco tempo constava
em todas as antologias escolares. A seguir, apresenta-se a
paródia que o modernista Oswald de Andrade fez do poema de
Casimiro de Abreu:

� (MODELO ENEM) – O texto do modernista Oswald de
Andrade, publicado em 1927, é paródia do arquifamoso poema
do romântico Casimiro de Abreu, publicado em 1857. Apesar
de o primeiro ser marcado pela regularidade tanto na rima
quanto na métrica e o segundo por despojamento formal, há
uma relação parodística entre eles, pois ocorre
a) coincidência fortuita de temas.
b) imitação fidedigna de componentes.
c) simplificação didática de linguagem.
d) retomada humorística de elementos.
e) retomada do mesmo contexto social.

Texto 1

MEUS OITO ANOS
Oh! souvenirs! printemps! aurores!1

(Victor Hugo)

Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras agradáveis, serenas

À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!

Como são belos os dias
Do despontar da existência!
— Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar é — lago sereno,
O céu — um manto azulado,
O mundo — um sonho dourado,
A vida — um hino d’amor!

(...)

Naqueles tempos ditosos felizes

Ia colher as pitangas,
Trepava a tirar as mangas,
Brincava à beira do mar;
Rezava às Ave-Marias, ao entardecer

Achava o céu sempre lindo,
Adormecia sorrindo
E despertava a cantar!

(...)

(CASIMIRO DE ABREU, José M. “Meus Oito Anos”.
In: FACIOLI, Valentim; OLIVIERI, Antonio Carlos (Orgs.).

Antologia da Poesia Brasileira: Romantismo.
São Paulo: Ática, 1985. p. 43-44.)

Texto 2

meus oito anos

Oh que saudades que eu tenho
Da aurora de minha vida
Das horas
De minha infância
Que os anos não trazem mais
Naquele quintal de terra
Da Rua de Santo Antônio
Debaixo da bananeira
Sem nenhum laranjais

Eu tinha doces visões
Da cocaína da infância
Nos banhos de astro-rei
Do quintal de minha ânsia
A cidade progredia
Em roda de minha casa
Que os anos não trazem mais
Debaixo da bananeira
Sem nenhum laranjais

(ANDRADE, Oswald de. Primeiro Caderno
de Poesia do Aluno Oswald de Andrade.

In: Cadernos de Poesia do Aluno Oswald (poesias reunidas).
São Paulo: Círculo do Livro, 1981. p. 158-159.)
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� (MODELO ENEM) – O confronto entre os dois poemas
permite perceber, como já sabido, que há entre eles uma
relação de diálogo jocoso, parodístico. Dessa forma, a
diferença entre eles baseia-se no fato de
a) o primeiro texto abordar uma cidade primitiva e o segundo,

uma metrópole em evolução.
b) o segundo texto acrescentar tópicos que reforçam a visão

bucólica do primeiro texto.
c) o primeiro texto relacionar o mundo subjetivo ao objetivo,

processo ausente no segundo. 
d) o segundo texto descrever a infância de forma mais

detalhista do que o segundo texto. 
e) o primeiro texto apresentar uma imagem idealizada da

infância, ao contrário do segundo.

Texto para as questões de � a 	.

� (MODELO ENEM) – Chico Buarque fez em 1977 uma
releitura de “Meus Oito Anos”, de Casimiro de Abreu. A
reconfiguração do poema romântico dá-se por meio
a) do abandono da visão nostálgica da infância.
b) da depreciação de elementos da rotina infantil.
c) do emprego de imagens do cotidiano prosaico.
d) da ênfase à castidade adolescente.
e) da concretização dos desejos mirabolantes.

� (MODELO ENEM) – Em “Doze Anos”, que integra a
Ópera do Malandro, Chico Buarque traça um perfil curioso da
adolescência, época marcada por contradições. Prova da índole
contraditória dessa fase da vida encontra-se no trecho
a) “Que saudade ingrata / Dar banda por aí”.
b) “Fazendo grandes planos / E chutando lata”.
c) “Trocando figurinha / Matando passarinho”.
d) “Jogando muito botão / Rodopiando pião”.
e) “Comendo fruta no pé / Chupando picolé”.

	 Apesar do despojamento de sua linguagem,
marcadamente coloquial, “Doze Anos” mostra a maestria de
Chico Buarque, pois é uma composição repleta de recursos
poéticos que a tornam expressiva, como se percebe, por
exemplo, no trabalho rímico. Indique o esquema de rimas
presente na composição em análise, empregando letras
minúsculas para os versos não rimados e maiúsculas para os
rimados. Leve em consideração que, na primeira estrofe, há
uma rima com a vogal tônica /i/. (figurinha/passarinho) que
deve ser levada em consideração.

DOZE ANOS

Ai, que saudades que eu tenho 
Dos meus doze anos 
Que saudade ingrata 
Dar banda por aí 
Fazendo grandes planos 
E chutando lata 
Trocando figurinha 
Matando passarinho 
Colecionando minhoca 
Jogando muito botão 
Rodopiando pião 
Fazendo troca-troca 

Ai, que saudades que eu tenho 
Duma travessura 
O futebol de rua 
Sair pulando muro 
Olhando fechadura
E vendo mulher nua 
Comendo fruta no pé 
Chupando picolé
Pé de moleque, paçoca,
E disputando troféu 
Guerra de pipa no céu 
Concurso de piroca 

(Chico Buarque, “Doze Anos”. 
MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.

Todos os direitos reservados.)
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José Marques CASIMIRO DE ABREU (1839-1860): Nasceu em Barra de São João,
Província do Rio de Janeiro. Passou sua infân cia no campo, de onde saiu para estudar
humani dades em Nova Friburgo. Seu pai, fazendeiro e co mer ciante português de boa
situação econômica, mandou-o ao Rio para a vida comercial, o que produziu nele certo
ressentimento, visível em alguns de seus poemas, já que não possuía vocação para os
negócios. Em 1853, aos quatorze anos de idade, foi enviado a Lisboa para prosseguir
na mesma prática comercial. Ficou em Portugal quatro anos e lá se iniciou como poeta
e dramaturgo. De volta ao Rio, fale ceu vítima de tuberculose, aos vinte anos. Seus
principais temas são a saudade da infância, o amor à natu reza, a religião e um
patriotismo difuso e sentimental. 

Mona Lisa (1503-1506), de Leonardo da Vinci (1452-1519).
Óleo sobre tela, 77 x: 53 cm, Museu do Louvre, Paris. –
Fotografia: Classic Image / Alamy / Fotoarena.

Mona Lisa (1977), de Fernando Botero (1932). Óleo sobre tela, 1,66 x 1,83 cm,
Museu Botero, Bogotá (Colômbia). – Fotografia: Fine Art Images / Album / Fotoarena. 

A paródia é uma imitação que altera o texto original, imprimindo-lhe efeito cômico. No entanto, essa releitura muitas vezes é rica de elementos
semânticos, como ocorre no diálogo entre os dois quadros acima. Para além do efeito humorístico, Botero apresenta em sua obra — é traço típico
desse artista — figuras rechonchudas (o chamado boterismo).
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